
Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti 
zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky 
hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské 
knihovně – 2. patro, v Colloredo-Mansfeldském paláci, v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku Troja a v Domě 
Františka Bílka v Chýnově. 

 

 

 

 

 

Den pro Trojskou kotlinu 2021 
 
Galerie hlavního města Prahy prostřednictvím projektu Bio Troja vytváří živý program v Zámku Troja a jeho 

okolí. Hlavním tématem je propojování umění a problematiky životnímu prostředí. 

Řešení otázky revitalizace Trojské kotliny a pracovní propojení s Institutem pro plánování a rozvoj 

hl. m. Prahy se stalo pevným bodem programu. Kolemjdoucím a návštěvníkům zahrad nabízíme formou 

panelové výstavy možnost dozvědět se o výhledech na úpravy Trojské kotliny a v neposlední řadě i jedno 

konkrétní dílčí řešení – veřejné odpočinkové prostranství před jižní branou Zámku, která v současné době 

funguje jako parkoviště.  

 

Trojská kotlina má díky své rozloze, charakteru a poloze mimořádný rekreační potenciál. Jedno 

z nejcennějších a největších přírodních pražských území čeká velká proměna. Její součástí jsou nová 

propojení, pěší stezky či cyklostezky, úpravy břehů pro přírodu i pro návštěvníky nebo nový systém 

protipovodňové ochrany. 
 

Kromě dlouhodobých projektů chystá Hlavní město Praha také rychlejší změny a úpravy, jako jsou 

odklizení starých skládek a deponií na Císařském ostrově, zajištění péče o zanedbané části ostrova nebo 

nové výsadby zeleně. Ve spolupráci s MČ Praha 7 vznikla pilotní digitální naučná stezka Trojské kotliny.  

 

Aktuálním krokem k uskutečnění jarních změn byla iniciace úpravy předprostoru Zámku Troja 

u jižní brány a zorganizování akce Den pro Trojskou kotlinu 2021. Společnými silami chtějí místní 

aktéři poukázat na budoucí možnosti využití a revitalizace zmíněného prostoru a jeho okolí.  

 

‣ Panelová výstava s názvem Trojská kotlina 2015–2030 bude spolu s posezením přístupná ve dnech 

28. 10. až 7. 11. 2021. 

‣ Třetí ročník akce Den pro Trojskou kotlinu s doprovodným programem pro děti i dospělé se 

uskuteční v pondělí 1. 11. 2021 od 15.30 do 18.00 u jižní brány zámku.  

 

„Aktuálně nejviditelnějším rychlým projektem bude během jara 2022 dočasná úprava reprezentativního 

prostoru u spodní brány do trojské zámecké zahrady u řeky. Díky spolupráci města, zoologické zahrady, 

Galerie hl. m. Prahy, Městské části Praha – Troja a dalších aktérů vznikne na části stávajícího parkoviště 

aut odpočinkový prostor pro návštěvníky zámeckého parku, pro místní občany i pro projíždějící cyklisty,“ 

vysvětluje ředitel IPR Praha Ondřej Boháč.  

 

„Troja láká množství návštěvníků, vítáme pomoc městských organizací s vylepšením veřejných prostranství 

v blízkém okolí zoologické a botanické zahrady,“ říká starosta Městské části Praha – Troja Tomáš Bryknar.  

 

Spolupořádají: GHMP, IPR, MČ Praha – Troja, Praha 6, Praha 7, Praha 8, MetroFarm a Hlavní město 

Praha 

 

 

 

 

http://www.ghmp.cz/bio-troja
http://www.ghmp.cz/bio-troja
https://www.praha7.cz/temata/verejny-prostor/spolecne-pro-trojskou-kotlinu/
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Vstupné: zdarma 

 

Kontakt pro novináře: Michaela Vrchotová, +420 725 818 721, vrchotova@ghmp.cz, Zuzana 

Pištěková, +420 776 592 901 pistekova@ghmp.cz (Bio Troja) 
 

Další informace: 
https://www.facebook.com/events/300720561596679/? ref=newsfeed 

https://iprpraha.cz/projekt/15/cisarsky-ostrov-trojska-kotlina  

https://www.ghmp.cz/doprovodne-programy/den-pro-trojskou-kotlinu-2021-s-programem-pro-velke-i-

male/  
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