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Největší povodeň v Troji od roku 2006
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Vážení spoluobčané,
již počtvrté jsme připravili Trojské plány, přehlídku širokého spektra
projektů a úvah o Trojské kotlině a jejím budoucím rozvoji. Děkuji
všem zúčastněným za poskytnutí dokumentů a kolegům za důkladnou přípravu expozice.
Ústřední vystavenou prací je krajinářská studie Troja. Je to poprvé, co pražská městská část zadává takto široce pojatou koncepční
práci na celé své území. Součástí studie je však i konkrétní podoba
vybraných lokalit i návrh opatření, která můžeme použít okamžitě.
Krajinářská studie podpoří naše argumenty v případech, kdy přístup
investorů není slučitelný s trojskou krajinou a chráněným územím
přírodního parku. Samostatným tématem je obnova a návrh nových
veřejných cest napříč Trojou.
Jako děti jsme se učili lyžovat na svahu u Sklenářky, dnes je louka
rezervována pro příležitostné parkování návštěvníků Zoo. Do poloviny ledna si děti z bohnického sídliště užívaly sáňkování na stráni nad
jižní expozicí BZ. Botanická zahrada naplňuje plán svého rozvoje,
který schválila rada hl. města v říjnu 2002. Co bylo volně přístupné,
má být pod zámkem. Není možné spojení mezi východní a západní
částí Troje omezit pouze na průchod kolem Vltavy a Trojskou ulici
podél zámecké zdi. Zastupitelstvo Mč Praha-Troja již k této věci přijalo usnesení (viz níže).
Dvacet dva odevzdaných žádostí o grant městské části projedná
grantová komise na svém jednání 9. února.
V nové barvě dostáváte první letošní číslo časopisu o Troji, pro
trojské i naše návštěvníky. Budeme rádi, pokud nám zašlete vaši kritiku i náměty na vylepšení obsahové i vizuální stránky časopisu. Pro
vaši lepší informovanost nabízíme možnost zasílat vám trojské aktuální informace elektronickou poštou.
Závěrem dětem přeji zasněžené jarní prázdniny a ostatní srdečně
zvu na Trojský bál i další zimní akce v Troji.

Foto © B. Kudera
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Zápis z 3. zasedání zastupitelstva Mč Praha-Troja
konaného dne 16. 12. 2010
Bod č. 2 – Stanovisko k úplatnému převodu pozemku
parc. č. 136 k. ú. Troja ve vlastnictví hl. m. Prahy
Odbor obchodních aktivit Magistrátu hl. m. Prahy požádal o projednání tohoto převodu pozemku, ke kterému již ZMČ přijalo usnesení
dne 11. 10. 2010, z důvodu, že navrhovaná směna pozemků je pro
žadatele o úplatný převod Ing. Kopeckého nepřijatelná, neboť již
věnoval bezúplatně pozemky Botanické zahradě hl. m. Prahy. Po
rozpravě, kde byl zdůrazněn zájem MČ na směňovaných pozemcích
v Podhoří, zvláště na pozemcích, na kterých leží veřejná cesta ke kapli sv. Václava, přijalo ZMČ usnesení, kde trvá na svém nesouhlasném
stanovisku ze dne 11. 10. 2010 č. usn. 171. a nadále žádá směnu za
pozemky parc. č. 1471/3, 1471/1, 1471/2 a 1470.
usnesení č. 13 schváleno 8 hlasy
Bod č. 3 – Stanovisko ke Generelu Botanické zahrady
Pan starosta informoval o záměrech Botanické zahrady hl. m. Prahy
uzavřít střední část Botanické zahrady dle platného Generelu BZP.
Generel Botanická zahrada hl. m. Prahy oficiálně reviduje z důvodu
majetkoprávního vypořádání. MČ požaduje být účastníkem revize
generelu a být členem komise, která to bude řešit. Navrhuje ustanovit komisi na úrovni Rady města, která by řešila rozvoj ZOO a BZP.
Zastupitelstvo MČ vyslovuje souhlas s vystoupením pana Mikuše. Pan
Mikuš – revize Generelu je věc střednědobá, každodenní je to, že
cestu v úvozu není možné udržovat. Již dnes se dvoje vrata nárazově zamykají a BZP nedá předem vědět a nedostaneme se domů.
Chceme, aby tato trasa byla průjezdná pro Policii ČR. Starosta – deklarujeme požadavek, že není možné uzavřít areál v březnu 2011,
dokud se neupraví podmínky. Pan Mikuš – při jednáních nás oslabuje,
že nemáme jednoznačné stanovisko městské části. Pan Bryknar – na
jednání s ředitelem BZP jsme deklarovali, že se chceme řídit závěry
Krajinářské studie, kde je tato cesta potvrzena. MČ trvá na veřejných
136 únor 2011

ZASTUPITELSTVO INFORMUJE
historických cestách. Pan starosta – navrhuji odeslat stanovisko panu
primátorovi a příslušnému panu radnímu s tím, že městská část kategoricky požaduje udržení veřejných cest nezávisle na Generelu BZP.
Měli bychom vycházet z Krajinářské studie.
Zastupitelstvo městské části nesouhlasí se záměrem dokončit uzavření BZP dle stávajícího Generelu s tím, že tento záměr je v rozporu
s veřejným zájmem a požaduje, 1) aby Městská část byla přizvána
k projednání revize generelu BZ, 2) aby revize generelu byla projednána s veřejností a té bylo umožněno podat připomínky.
usnesení č. 14 schváleno 8 hlasy
Bod č. 4 – Rozpočtové provizorium v roce 2011
Zastupitelstvo po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu
k rozpočtovému provizoru. ZMČ schvaluje Zásady pro hospodaření
MČ Praha-Troja v období rozpočtového provizoria na rok 2011, ve
smyslu přílohy č. l, v době do schválení rozpočtu na rok 2011, nejpozději do 31. 3. 2011.
usnesení č. 15 schváleno 8 hlasy
Bod č. 8 – Informace starosty
Příprava rozpočtu na rok 2011 – Příprava rozpočtu proběhne návrhem akcí a bude diskutována na pracovním jednání. Tajemnice ÚMČ
rozešle do 30. 12. 2010 členům zastupitelstva tabulku s návrhem pokračujících i nových investičních akcí a mandatorních výdajů na rok
2011.

Ing. arch. T. Drdácký, starosta

úplné znění zápisu naleznete na www.mctroja.cz

Foto © B. Kudera
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pátek14. ledna
V Praze v pátek 14. ledna rozhodl magistrát o zastavení lodní dopravy na Vltavě. Důvodem
bylo to, že podle prognózy
měly výrazně stoupat hladiny
řek v povodí Vltavy, Berounky
a Sázavy. Průtok v Praze byl ale
regulován díky vltavské kaskádě. V Troji a Podhoří došlo
sice k částečnému rozlití vltavské hladiny místy na břeh do
nejbližšího okolí, nedošlo však
prakticky k žádným škodám.
První letošní vltavská hrozba
tedy skončila šťastně.
Text a foto bok

Světla trojského vánočního stromu,
bravurně zvládnuté tóny koled,
uvolněná atmosféra – takové bylo
prosincové setkání se zastupiteli

Foto © Pavel Soukup, Troja

Život v Troji

... a ještě trochu čísel
z odboru krizového řízení
Magistrátu HMP:
V pondělí 10. 1. 2011 nastal v Praze na Vltavě 1. stupeň povodňové
aktivity – stav bdělosti, protože
průtok v Chuchli překročil 450
m3s-1. Prognóza do dalších dnů
zněla, že maximální průtok bude
do 500 m3s-1. Ve čtvrtek 13. 1. ráno
přišla zpráva, že z důvodu nočních srážek se zvýší průtok, který
bude regulován do 600 m3s-1. Během dne z důvodu dalších srážek
a zrychleného odtávání sněhu
se očekával další vzestup hladin
vodních toků. Nejvyšší průtok 965
m3s-1 byl zaznamenán v sobotu 15.
1. Po celou dobu se podařilo držet
průtok pod 2. stupněm povodňové aktivity – stavem pohotovosti.
Karel Novotný, stavební odd. ÚMČ

pořádají již tradiční

26. 2. 2011
od 19:00 do 03:00 h
v areálu vodních sportů Troja

restaurace Loděnice
Vodácká 1, Praha7-Troja
K tanci i poslechu hraje

Funny Dance Band
Rámcový program:
n zahájení

úřad mč informuje

n uvítání

starostou
v klasických
i alternativních tanečních
disciplínách,
n losování tomboly,
n oldies diskotéka
a hudba na přání
n předtančení

Vážení občané, pokud máte zájem získávat aktuální informace z ÚMČ Praha-Troja nebo pozvánky na plánované akce a
setkání, zašlete nám vaši e-mailovou adresu na
n umlaufova@mctroja.cz.

Mobilní sběr
nebezpečného odpadu

zajišťují i v r. 2011
Pražské služby,
a. s.

vždy ve středu 6. 4., 6. 7., 5. 10. 2011

18:10 – 18:30 hod. točna autobusu v Podhoří
18:40 – 19:00 hod. křižovatka Trojská x Pod Havránkou

(baterie n akumulátory n nádoby od sprejů n mazací oleje a tuky (nejedlé či potravinářské tuky) n ředidla a barvy n léky a teploměry n kyseliny
a hydroxidy n lepidla a pryskyřice n detergenty (odmašťovací přípravky) n fotochemikálie n pesticidy (přípravky na hubení hmyzu n hlodavců,
plevelu n odstraňování plísní)
První divočák od získání povolení
k odlovu nad bývalou Břežankou
byl zastřelen 12. 1. 2011 před půlnocí. Vážil 95 kg a na fotografii jistě
poznáváte i úspěšného lovce pana
Pavla Soukupa z pověřeného mysliveckého sdružení.

MČ Praha-Troja
spolu se společností
troja catering

Zápis dětí do mš v Praze 7
se koná 6. a 7. dubna 2011.

Podrobnosti v příštím čísle

Vstupenky k rezervaci
i ke koupi na úřadě MČ
Praha-Troja
cena 170,- Kč/osoba
Vstupenka zahrnuje:
n sklenku sektu na uvítanou
n 0,187 l vína
n 0,33 l Mattoni
n pochutiny

Kyvadlová doprava mikrobusem
bude zajištěna. 17.30–19.00
23.00–03.00 od zastávky
Povltavská
směrem
k Zoo + Podhoří
všechny zastávky bus 112

Inzerce
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život v troji
Vernisáž výstavy Trojské plány IV.
proběhla, jak již je zvykem – ve
čtvrtek (13. 1.) za velkého zájmu
obyvatel. Pan starosta představil
zevrubně jednotlivé projekty včetně
jejich (přítomných) autorů, mezi
nimiž nechyběli početní zástupci
studentů, s jejichž mladistvými
vizemi se můžete po celý měsíc, a
to až do 27. 2. seznámit v trojské
Galerii u lávky.

IV.

volné pokračování
úspěšného cyklu výstav
projektů v prostoru
Trojské kotliny
v pátek 13–17 h,
v sobotu a neděli 10–18 h

Architektonicko-urbanistická studie cílového stavu vinice
Salabka

V

inice jsou v pražském kontextu vzácnou připomínkou historie území, zachovaly se pouze v malém rozsahu a teprve v poslední době se objevují nové drobnější vinohrady ve
větším počtu v různých okrajových částech Prahy. Trojské vinice se svou výměrou cca 8 ha
vlastně pořád představují většinu plochy pražských vinic a jsou tak charakteristickým rysem trojské krajiny. Vinice Salabka, která je do současné doby největší v Praze, má rozlohu
4.4 ha. Byla osázena v polovině 50. let minulého století, nyní probíhá její obnova a dosadba
révových keřů. Očekávaný průměrný roční výnos by se měl pohybovat okolo 24 tun hroznů
ročně, následná produkce vína by měla být 9 000–12 000 l vína ročně. V roce 2006 došlo
k rozdělení vinice mezi tři původní spoluvlastníky na čtyři samostatné celky a k jejich nové
registraci. Máme tedy co činit se čtyřmi samostatnými vinicemi, které si budou vytvářet
svůj vlastní charakter, ale měly by i nadále působit jako jeden krajinný celek. Stanovení zá136 únor 2011

vazných pravidel pro další rozvoj je předmětem studie, vypracované v architektonickém
atelieru Arkáda. Studie byla koordinována
s krajinářskou studií Troje a oba zpracovatelské týmy si vzájemně vyměňovaly názory
i podklady.
Ve studii je navrženo obnovení původní cesty pro pěší v západní části vinice, vytvoření
vyhlídkových míst podél ulice k K Bohnicím,
doplnění vinic viničnými domky, situovanými podél nově navržené páteřní cesty,
ohraničení vinice obvodovou kamennou
zdí, která ale nezabraňuje výhledům na jih
na centrum Prahy a do krajiny. Navázání
viničných domků s degustačními prostory
na střední páteřní cestu má význam nejen
pro běžnou obsluhu a hospodářský provoz
vinice, ale i pro předpokládanou občasnou
veřejnou přístupnost této cesty při společenských příležitostech. Vinice by se měly
podílet na nově zavedené tradici Trojských
vinobraní a případně se podílet či iniciovat
vznik dalších, jako je uvedení mladého letošního svatomartinského léta, velikonoční
pomlázky či zahájení sběru hroznů, sběr
zmrzlých hroznů pro výrobu ledového vína
a podobně. Rezidence Salabka bude ještě
doplněna novou restaurací a výrobnou koňaku (grappy).
Ing. arch. Václav Valtr, atelier Arkáda

5

krajinářská studie
praha-troja

1

Autor © a05, Sendler–Babka 2010

1) Pohled z protipovodňového valu na nový veřejný
prostor před školou
2–3) Možná podoba prostoru mezi valem
a - diplomatickou čtvrtí 4) Prodloužení stezky Quido Schwanka a nový park
pod Salabkou
5–6) Nová slalomová dráha a její začlenění do trojské
krajiny pod protipovodňovým valem

trojské plány

2

4

3

5
6
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Ak. mal. Alena
Čermáková

žili mezi námi

Rozloučení
s J. Plichtovou
V sobotu 8. 1. 2011 nás opustila naše milá kamarádka, věrná
Sokolka, Jarmila Plichtová, ve
věku nedožitých 90 let. Rozloučili jsme se s ní 17. 1. 2011 na
hřbitově v Bohnicích. Scházely jsme se pravidelně každou
druhou středu, na tak zvaném
„Babinci“, v Domě spokojeného stáří, kde v posledních letech
bydlela. Tyto schůzky měla velmi
ráda, byla pro nás hlavní osobností, jako máma. Znaly jsme se
od dětství, narodily jsme se obě
v Troji, chodily jsme do Sokola a
když jsme vzpomínaly na mladá
léta, měla obdivuhodnou paměť
na jména a na různé historky.

Vzpomínám také, jak nám nosila jahody, které pěstovala, na
osvěžení po cvičení. Měla syna,
dceru a velkou rodinu, jejich
fotky měla vyvěšené po stěnách
v bytě – všechny vnuky, vnučky
a pravnoučata. Často jí vozili do
Hejnic, na různé rodinné oslavy
svého syna. V posledních letech
ji trápily různé nemoce a úrazy,
ale vždy se těšila brzkého uzdravení a hlavně silou vůle se chtěla dožít 90 let. Skoro se jí přání
vyplnilo. Zůstane stále v našich
vzpomínkách.
Alžběta Filipová

život v troji
Trojský spolek aktivního stáří (TSAS) sdružuje seniory i mladší trojské
občany do poznávacích a zdravotních aktivit většinou s holemi Nordic Walking, o nichž je známo, že chůze s nimi povzbudí člověka na
těle i na duši. V rámci svých výletů a vycházek jsme poznali mnoho
krásných míst Prahy a okolí, navázali jsme vzájemně prospěšné kontakty a radovali se ze společných setkání.
Pomoc a vstřícnost jeden k druhému, potěšení ze sounáležitosti lidí
blízkých názorů, starostí i radostí je pro nás všechny velkým přínosem a dodává nám chuť do života. Kdo by se k nám rád připojil,
informujte se na tel. 723 798 938.

TSAS přeje
všem trojským občanům
úspěšný, zdravý
a utěšený rok
2011

136 únor 2011

23. prosince 2010 zemřela ve
věku 84 let naše sousedka, akademická malířka Alena Čermáková. Pro svůj zřetelný talent byla
Čermáková v roce 1945 přijata
na Akademii výtvarných umění.
Jako řada mladých lidí té doby
se přiklonila ke komunistickému světonázoru. Nejdříve působila v armádním výtvarném studiu, následně na volné noze. Na
malířku na počátku její tvorby
silně zapůsobila tvorba Ludvíka
Kuby. Charakteristickou pro obrazy Aleny Čermákové z té doby

Magnolie, 1981
je náročná technika kvaše. Nejznámější jsou ovšem její pozdější obrazy především květin a zátiší, které vytvářela technikou olejomalby. Svoje práce vystavovala
v devadesátých letech minulého
století i na příležitostné výstavě
v trojské škole.
bok

Inzerce

Pomohu v domácnosti, pohlídám děti
(i večer)
Tel. 606 311 903
život v troji

Tříkrálová
vycházka
Již tradičního ponovoročního výšlapu okolo Troje se
tentokrát pod vedením zastupitele M. Knittla zúčastnil slušný počet zájemců.
Trasa pochodu vedla okolo
Vltavy do trojských kopců.
Všem účastníkům pochod
pomohl vytrhnout se ze
svátečního lenošení a dostat
se do běžné kondice.
Text a foto bok

77
zprávy TJ sokol troja
V neděli 16. 1. 2011 zahájil nový ročník seriálu turnajů ve stolním tenise dvouhrami. Hrálo se ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha a účast
byla na úvod sezony pěkná – přišlo 25 hráčů ze všech koutů Prahy.
Hráli jsme ve čtyřech základních skupinách, z nichž první dva postupovali přímo do finále a ostatní bojovali o body do seriálu a o celkové
pořadí. Po zásluze zvítězil Štefan Pocz, na druhém místě skončil jen
s jedinou porážkou Jiří Morávek a třetí byl se štěstím veterán František
Květoň. Seriál pokračuje čtyřhrami v neděli 27. 2. 2011 a zváni
jsou především trojáci.
Rudolf Hampel

Trojští historici
SaBaT v zimě
Přestože je baseball letní sport,
žáci SaBaTu nezahálí. Zatímco na
hřišti leží sníh, chodíme trénovat
do tělocvičny ZŠ Mazurská, kde se
do vánočních prázdnin věnujeme
různým hrám a cvičením. Od ledna se pak zase učíme házet, vylepšujeme pálku a další baseballové
dovednosti.
Na státní svátek 17. 11. jsme za
husté mlhy spolu s rodiči vyrazili
do Českých Budějovic, kde se odehrál turnaj v T-ballu. Sešli jsme se
v počtu 11 hráčů a odehráli několik zápasů a skončili na krásném
3. místě.
V prosinci jsme se v pražské Krči
odehráli první turnaj Winterleague 2011. Přes množství chorob
jsme nakonec dali dohromady tým
o 11 hráčích a po prvních dvou vítězných zápasech jsme prohráli
s týmem Lokomotiva Louny, a
tak
získali druhé místo ve skupihttp://sabat.wordpress.com/

život v troji
ně. V posledním zápase, který byl
velmi vyrovnaný, jsme podlehli
domácímu týmu Eagles Praha a
získali 4. místo na turnaji.
O týden později v hale na Černém mostě byl Vánoční turnaj, pořádaný softbalovým oddílem Spektrum Praha. Po prvním prohraném
zápase a dalších dvou výhrách jsme
postoupili do dalšího kola. Nakonec, díky pro baseball nezvyklému
hernímu systému, jsme hráli zápas
o první a druhé místo. Silnějšímu
a staršímu týmu Hrochů Havlíčkův
Brod jsme podlehli a do Troje přivezli další 2. místo.
V lednu se zúčastníme dalšího
turnaje Winterleague, pořádaného Tempem Praha, tak nám
držte palce.
Mariana Hačecká

Ve čtvrtek 6. ledna se sešli členové Klubu trojské historie v klubovně Domova spokojeného stáří. Kavárna u lávky zůstala zavřená,
na vině bylo pekelné náledí, které Prahu postihlo. Náladu přítomným to ale nepokazilo, role hostitelky se ujala paní Helena Klíčová.
Prohlížely se další historické fotografie. Účastníci schůzky byli také
upozorněni na pěknou výstavu „Zmizelá Libeň“, kterou je možno
navštívit v Muzeu hl. m. Prahy na Florenci denně mimo pondělí
9–18 hodin.) Výstava pokračuje v budově ÚMČ Praha 8 (tzv. Bílý
dům) a Libeňském zámku (pondělí a středa 8–18 h, úterý a čtvrtek
8–15.30 h, pátek 8–15 h, do 4. 3. 2011. Další setkání trojských historiků se uskuteční ve čtvrtek 3. února 2011 opět v klubovně
Domova spokojeného stáří.
Text a foto bok
trojský kalendář
TJ Sokol Troja ve spolupráci s Botanickou
zahradou a MČ Praha-Troja zve na

ESKYMÁCKÝ BĚH

v sobotu 19. 2. 2011

I třetí ročník zimního orientačního běhu láká sportovce
do krásného prostředí trojské botanické zahrady. Závodit
mohou malí i velcí, staří i mladí. Pokud chcete zažít netradiční
zimní zábavu a máte soutěžního ducha, těšíme se na vás!
Důležité je přijít v zimních botách, zimní bundě,
mít kulicha, šálu, rukavice a nějaké zimní „vozítko“
(saně, boby, klouzák).
Prezence: od 13:30 u vchodu do Botanické zahrady v Troji.
Startujeme: ve 14:00. S sebou: předepsané oblečení a předepsaný „dopravní prostředek“. Konec akce: po vyhlášení
(asi v 15:30)
TJ Sokol Troja a MČ Praha-Troja zve na

maškarní bál pro děti
ve čtvrtek 24. 2. 2011
od 16.30 hodin
v tělocvičně u ZŠ
(vchod spodem)
Karnevalové odpoledne ve znamení bublin, bublinek, míčů,
balonů a všeho kulatého – doporučujeme tematicky přizpůsobit
masky a kostýmy.
n Čekají Vás zábavné hry a soutěže, tanec, foukání bublin
a hlavně spousta legrace.
S sebou: kostým, přezůvky (i doprovod),
20,– Kč na vstup a dobrou náladu. Konec kolem 18. hodiny
únor 2011 136

trojský kalendář

Zoo připravila
Otevřeno denně,
v únoru 9.00–16.00 h
www.zoopraha.cz
Příběh cestovatele Výstava unikátního souboru fotografií z celého světa s „příběhem“ více
než třiceti autorů, které spojuje spolupráce
s cestovatelským portálem Hedvábná stezka.
Ve Vzdělávacím centru Zoo Praha.
4. 2. Pololetní prázdniny Za jedničku z přírodovědy na vysvědčení za korunu do
zoo!
5. 2. Schůzka Klubu chovatelů želv Zajímají vás želvy a chov plazů vůbec?
Poslechněte si odborné teraristické
přednášky nebo se přijďte poradit
s chovem vašich plazů!
19. 2. Zvířata se učí ráda, aneb pracoviště
tréninku zvířat se představuje. Víte,
co obnáší práce trenéra zvířat v zoo?
Přijďte a dozvíte se to!
Cestovatelská setkání – přednáškový cyklus
každé úterý od 18 hodin ve Vzdělávacím
centru Zoo Praha, vstupné 20,– Kč
1. 2. Ekvádor a Galapágy
Martina Veselá (cestovatelka)
8. 2. Po stopách sněžného levharta
Martin Kratochvíl (hudebník a režisér)
15. 2. Ledová Patagonie
Darja Milošová (CK Livingstone)
22. 2.	Nepál – Manang po třiceti letech –
Zdeněk a Michal Thoma (spisovatelé)
Happy Mondays – každé pondělí v únoru mají
všichni tatínci s kočárky či dětmi na krosnách,
šátcích apod., vstup do zoo za korunu.

Obdobné panorama
s Milešovkou (887 m n. m.)
se vám naskytne i z Borče
Aršík vydala Česká pošta v nominální hodnotě 43,- Kč

Boreč – tajemná kouřící hora
tip na výlet
aroly
t
n
e
v
a
Sutě
V Českém středohoří nedaleko Lovosic se zvedá zalesněný znělcový vrch Boreč (446 m n.
m.), národní přírodní památka. Rozkládá se
na ploše 18,7 ha. V létě se na první pohled
od okolních kopců moc neliší, rozdíl je však
nápadný v zimních měsících. Boreč se totiž
změní v kouřovou horu.
Na Boreč je nejlepší vyrazit, klesne-li teploměr pod nulu. Čím větší mráz, tím lépe. Již
z dálky uvidíme, jak z vrcholu hory stoupá
bílý sloup páry. Dochází zde k tzv. mikroexhalaci – vyvěrání teplého a vlhkého vzduchu
z nitra země. Vývěry se nazývají ventaroly. Na
vrcholu Boreč k tomuto jevu dochází v míře,

BZ připravila
v únoru otevřeno denně 9–16 hodin,
skleník Fata Morgana zůstává v pondělí
uzavřen.
Vinotéka sv. Kláry otevřena denně
od 17 hod., o víkendech od 10 hodin.
Pravidelný cyklus přednášek:
do 25. 2. vždy jen v pátek od 19 hodin
Večerní provázení
Fata Morganou –
Setmělým skleníkem plným
divočiny... nutná
rezervace na
603 582 191,
slečna Eva Vítová
od 8. 2. do 27. 2. Ptačí budky a krmítka
venkovní expozice, Areál JIH
především pro ptáky...
do 27. 2. Kamenožroutky a dřevožroutky
Podzemní svět saprofytů a
bakterií, út–ne 9–16 h, skleník
Fata Morgana
28. 2.–4. 3. Uzavírka Fata Morgany
Podrobnosti o akcích na www.botanicka.cz

jaká u nás není zaznamenána v žádné jiné
lokalitě. Nejlepší možností k poznání hory je
výlet po 3 km dlouhé naučné stezce s osmi
zastávkami. Cestou překonáme převýšení asi
120 m a pokocháme se výhledem na Milešovku. V ústí puklin hory Boreč ani za největších
mrazů neklesá teplota pod 9 stupňů Celsia.
Při bohaté sněhové nadílce se vývěry projevují tmavými skvrnami na sněhu, při chudší jsou
tato místa bez sněhu. I za třeskuté zimy zde
kvetou sedmikrásky a na dně jam lze často
pozorovat i čilý život. V mechu se pohybují
četní členovci jako stonožky, pavoučci, svilušky apod. Na zmíněné ventaroly je vázán
výskyt rostliny játrovky Borečky vzácné, která
se nikde jinde v ČR nevyskytuje. Masiv hory
je proděravělý odspodu nahoru puklinami.
Začaly se tvořit již při tuhnutí a následném
smršťování magmatu. Celý jejich systém pak
dotvořilo silné mrazové zvětrávání v ledových
dobách starších čtvrtohor. A právě tento systém vzájemně propojených puklin zprostředkovává návštěvníkům Borče kontakt s vnitřní
energií Země. Masiv kopce se v létě chová

Chladné
znělcové
sutě

Znělcová hornina

Křídové podloží

jako akumulátor, absorbuje teplo a prohřívá
se. V zimě vnikne do puklin na úpatí chladný mrazivý vzduch. Uvnitř se zahřeje, podle
fyzikálních zákonitostí stoupá vzhůru a na
vrcholu kopce vyletí teplý ven jako z komína. Vodní páry obsažené v unikajícím teplém
vzduchu se při opětovném ochlazení srážejí
a vzniká „kouř“. Trasa stezky začíná i končí
u kapličky v Režném Újezdu nedaleko Lovosic. Autem odbočíme z E55 u obce Bílinka na
trase Lovosice-Velemín. Z Bílinky lze dojít po
žluté značce ještě na Lovoš s překrásným výhledem do Českého středohoří nebo popojet
autem do nedaleké obce Vlastislav k zajímavé zřícenině hradu Skalka.
upravila Renata Zajícová
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