
Vážení sousedé, majitelé a nájemníci, 
ať jste patrioti, kteří v této nádherné lokalitě vyrostli, majitelé bytových jednotek, nebo 
dočasní nájemníci, kteří si vybrali Troju obklopenou přírodou k založení rodiny a 
výchově další generace dětí - případně se Vám u nás jen líbí. Obracíme se na Vás 
všechny s žádostí o pomoc. Ani tentokrát to bez Vaší podpory nezvládneme! 

V roce 2018 se iniciativa Proti-plotu společně s 12.000 obyvateli a všemi institucemi 
z okolí postavila proti záměru umístění a realizace stavby Obchodního domu pro 
společnost Kaufland Česká republika v.o.s. v lokalitě Praha 8 – Troja.  

Díky zaslaným stovkám nesouhlasných stanovisek a chybám, spadl kontraverzní záměr 
teplického miliardáře J. Třešňáka do EIA a skončil nadobro v koši. Bylo to 50/50 že 
přijde s klidnějším projektem, který bude konečně respektovat okolí.  

Nestalo se.. nový projekt podaný na Magistrát HMP dne 3.1.2022 je opět Kaufland ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizace šedivého kubusu o rozměrech 146x44x14m s rozsáhlým parkovištěm v -1.NP, 
je tentokrát zabalena do „dražšího dárkového papíru“ v podobě přidaného parčíku s 
vodními prvky a upravenou dispozicí. Stále se však jedná o rušný hypermarket s dalším 
otevřeným zásobovacím dvorem, který přinese do rezidenční oblasti sídliště znečištění 
životního prostředí, zdroje permanentního hluku v podobě vzduchotechniky na střeše, 
2x venkovní lisy 95 dB na odpad, a dopravní zatížení v rámci přiznaných 1.250 000 
průjezdů automobilů a kamionů/rok přes dosud bezpečný chodník a souvislou izolační 
zeleň v majetku hl. města. 

Zahájení rušné výstavby je investorem optimisticky naplánováno na leden 2023. 
Přineslo by to vykácení většiny náletové zeleně v obdélníku, výkopové práce s odvozem 
32.400 m² zeminy cca 80x náklaďáky denně, a následné stavební práce po dobu 2let. 

 

Výstavba rušného hypermarketu pod okny ložnic, v sousedství přírodního parku Draháň-
Troja a hlavního vstupu do Botanické zahrady, nemá zde své opodstatnění a trvale naruší 
kvalitu života. Nepovolme investorovi JTH Trend tento záměr!   Vizualizace JTH _opravena Proti-plotu 1.2022 

 



Okolní ojedinělou lokalitu ovšem vyhledávají Pražané především pro volnočasové, 
relaxační a edukační aktivity v Trojské kotlině, Botanické zahradě a nedaleké ZOO – 
nikoliv jako místo pro nakupování, kterých je v Praze již nadbytek.  

To potvrdil jak celorepublikový průzkum pro ČTK, tak tehdy i naše dotazníkové šetření 
v 1.100 bytových jednotkách v okolí plánovaného záměru, kde se přes 96% obyvatel 
vyjádřilo proti stavbě a potřebě obchodního domu Kaufland v tomto místě. 

 

Pokusme se společnými silami zachovat klidné místo před trvalým znehodnocením 
prostředí zbytným Kauflandem akumulující další dopravní ruch. To potvrzuje i původní 
studie investora v podobě expozice poletavého prachu | současnost    vs.    po otevření: 

 

 

 

 

Jak můžete pomoci zabránit výstavbě Kauflandu naproti Botanické ? 

1. Nejpozději do 1.2.2022 23:59 odešlete vaše důvody nesouhlasu s umístěním OD 
Kaufland do tohoto místa na email: posta@praha.eu | Předmět: EIA Kaufland 
PHA1143. Nestačí jen „nesouhlasím“, je třeba specifikovat, co se Vám v záměru 
nelíbí. Jméno + adresa 
 

2. Důvody nesouhlasu lze odeslat i doporučeně poštou včetně 1.2.2022 na adresu: 
Magistrát HMP – Odb. ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1. 
 

3. Pokud nemáte čas, na stránce www.proti-plotu.cz naleznete vzorové texty ke 
zkopírování/upravení a odeslání. Stačí jen doplnit jméno s příjmením a adresou. 
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