Občanské sdružení TROJMEZÍ –
Chodovec, Hostivař, Záběhlice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

V roce 2011 naši činnost podpořili:

A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 2 tisíce hodin ve prospěch Trojmezí.
Děkujeme všem!

NAŠE POSLÁNÍ
Naším posláním je ochrana lokality Trojmezí, kde se nachází Přírodní park Hostivař – Záběhlice
a Přírodní památka Meandry Botiče. Naší činností chceme přispět k zachování a rozvoji rekreační
funkčnosti této lokality za podmínek respektování jejího přírodního charakteru.
Naše činnost je postavena na třech základních pilířích:
Právní ochrana Trojmezí jako veřejného prostoru z pohledu veřejného zájmu
Účastníme se správních řízení (změny územního plánu, kácení stromů, územní a stavební řízení,
apod.). Předkládáme politikům vlastní návrhy řešení budoucnosti Trojmezí.
Environmentální vzdělávání v přímé vazbě na Trojmezí
Vzdělávací projekt pro žáky a učitele pro všechny základní školy z okolí Trojmezí s přesahem do
výuky přírodopisu i občanské výchovy.
Praktická ochrana přírody v Trojmezí
Provádíme celoroční monitoring lokality, biologické průzkumy, úklid, ochranu přirozených stanovišť
živočichů – vše se zapojením široké veřejnosti.

PRAŽSKÉ TROJMEZÍ
Lokalita zvaná Trojmezí je nezastavěné území o celkové rozloze přes 250 ha na pomezí Prahy 10,
11 a 15, obklopené ze všech stran sídlišti Chodov, Spořilov, Záběhlice, Zahradní Město, Hostivař,
Košík a Slunečný vršek. Část Trojmezí leží v Přírodním parku Hostivař - Záběhlice. V nivě Botiče se
nalézá Přírodní památka Meandry Botiče a biokoridor Územního systému ekologické stability.
Je to poslední kousek přírody se zachovanými prvky příměstské krajiny sevřený ze všech stran
paneláky. Pro obyvatele okolních sídlišť je to často jediná možnost kontaktu s přírodou.
V posledních šesti letech se toto území stalo objektem spekulantů, kteří zde skupovali pozemky
vedené jako zeleň v chráněné oblasti a měli snahu o změnu využití těchto pozemků ve stavební.
Záměr zastavět většinu tohoto území zvedl v roce 2009 obrovskou vlnu nesouhlasu místních lidí.
Petici „Za Zelené Trojmezí“ během 11 dní podepsalo 16 tisíc občanů, kteří tím iniciovali vznik unikátního občanského projektu Koalice občanských sdružení Trojmezí, která sdružuje osm organizací za
účelem naplňování jejího poslání o ochraně této lokality.
Po našem dvouletém usilovném jednání a předkládání odborných argumentů a pod tlakem
veřejnosti i médií zastavil Magistrát hl. m. Prahy v březnu 2011 probíhající změnu územního plánu
v Trojmezí. Pražští politici slíbili svým voličům v roce 2010 vybudování veřejného parku v Trojmezí.
V současné době Koalice o. s. Trojmezí hlídá splnění slibu politiků a hledá společné řešení budoucnosti této lokality za účasti všech zájmových skupin.
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N A Š E H L AV N Í Č I N N O S T I V R O C E 2 011
KOALICE OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ TROJMEZÍ
Posláním Koalice o. s. Trojmezí je ochrana lokality Trojmezí za účelem zachování a rozvoje rekreační
funkčnosti této lokality za podmínek respektování jejího přírodního charakteru.
Koalice o. s. Trojmezí od roku 2009 sdružuje osm organizací, které naplňují její poslání. I v roce
2011 byli představitelé našeho občanského sdružení zvoleni do vedení Koalice o. s. Trojmezí, která
veřejně vystupuje a jedná jménem všech sdružených organizací .
Informační kampaň „Pražské Trojmezí – zvítězila zeleň“
Navázali jsme na naši úspěšnou loňskou informační kampaň, která vedla v březnu 2011 k zastavení
připravované změny územního plánu a připravili jsme veřejnou prezentaci konkrétních slibů politiků
o budoucnosti zeleně v Trojmezí. Naše hlavní celoroční práce spočívala v jednáních se všemi politiky o naplňování jejich slibů.

BANNER “ZVÍTĚZILA
ZELEŇ”

Trojmezí – rekapitulace 1. roku od slibů politiků
Zásadní slib primátora hl. m. Prahy byl splněn poměrně rychle. V březnu Rada hl. m. Prahy navrhla
zastavit projednávanou celoměstky významnou změnu územního plánu v Trojmezí a zastupitelstvo
tento návrh 31. 3. 2011 odsouhlasilo.
Horší je to s plněním dalšího slibu pana primátora a to, že Magistrát pozemky v Trojmezí vykoupí.
V podstatě celý rok 2011 trvalo, než byli osloveni majitelé pozemků s nabídkou o výkupu pozemků
Magistrátem. Výsledkem těchto jednání bylo, že majitelé požadují příliš vysokou cenu než jakou je
schopen Magistrát zaplatit.
Ještě horší je to se slibem starostů městských částí, kteří slibovali svým občanům vybudovat park
v Trojmezí . V jednáních s námi již tak konkrétní nebyli a opět se vrátili do starých kolejí svých
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výmluv, že vše stojí pouze na
Magistrátu. Přitom jsou všichni
zároveň i zastupiteli na pražském
Magistrátu.
Koncem roku 2011 proběhla
změna na postu pražského radního pro územní rozvoj a místo
Pavla Noska z ODS nastoupil
Tomáš Hudeček z TOP09. To
způsobilo, že další jednání se
pozastavila a posunula se do
příštího roku.

REKAPITULACE SLIBŮ
POLITIKŮ

Poradenství
Stali jsme se aktéry úspěšného příběhu o zastavení změny územního plánu v Trojmezí a tak logicky
se naše činnost rozšířila i do oblasti sdílení zkušeností s dalšími občany. Rádi jsme poradili více
než dvěma desítkám občanským sdružením, jak mají postupovat proti podivným změnám územního plánu. Trojmezí se stalo
významnou pražskou kauzou z pohledu watchdogových aktivit občanů a tak jsme naše zkušenosti šířili dále i na různých
seminářích a konferencí nevládních organizací.
Nejvýznamnějším bylo naše vystoupení na setkání watchdogových organizací pod názvem „Průhledná politika“, které uspořádala Transparency International s cílem
sdílet zkušenosti v oblasti občanských iniciativ a aktivismu.
Významná byla i naše účast na watchdogovém inkubátoru „Prosazování zájmu obyvatel při plánování měst“, které
pořádalo sdružení Arnika pro aktivní občany Prahy, Brna
a Bratislavy s případovou studií Trojmezí.
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Environmentální vzdělávání pro základní školy
Novým projektem „TROJMEZÍ – environmentální výchova“ chce naše občanské sdružení přispět
k rozvoji odpovědné občanské společnosti, kde žijí lidé, kteří se zajímají o své okolí a životní prostředí
a jednají v souladu s jeho udržitelným rozvojem. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání dětí, které
budou tuto společnost tvořit a má za cíl napomáhat učitelům základních škol z okolí Trojmezí k realizaci environmentální výchovy ve vazbě na své nejbližší okolí.
Děti žijící v Praze ve velkých sídlištích mají dojem, že žijí jen ve městě, kde „pravá“ příroda není,
tudíž není potřeba nic chránit a že za opravdovou přírodou je nutné vyjet mimo město. Cílem tohoto
projektu je ukázat, že i ve městě a přímo v jejich blízkém okolí kde vyrůstají, existuje cenné přírodní
území, které je potřeba chránit. Děti svojí účastí v tomto projektu získají hlubší znalosti o chráněné
oblasti Trojmezí, kde se nachází přírodní park Hostivař – Záběhlice a přírodní památka Meandry
Botiče.
Celý rok jsme pracovali na přípravě uceleného výukového programu a metodických návodů pro
učitele základních škol, jak konkrétně mohou využít blízkost chráněné lokality Trojmezí ve své
výuce, formou realizací různých projektů s žáky a praktických cvičení. Obsah jednotlivých výukových programů je navržen pro všechny ročníky základní školy, které postupně na sebe navazují
a přispívají tak k naplňování průřezových témat daných rámcovým vzdělávacím plánem pro základní vzdělávání, zejména v oblastech environmentální a občanské výchovy.
Výjimečnost tohoto projektu spatřujeme v tom, že je cíleně navržen pro školy v těsné blízkosti
chráněné lokality Trojmezí a náplň jednotlivých výukových programů je, po dohodě se školami,
upravována přímo podle konkrétních potřeb a požadavků učitelů.
Konkrétní projekty jednotlivých základních škol se začnou realizovat v roce 2012 za účasti odborných pedagogů, kteří tento výukový program připravili.
Trojmezí šetrné k přírodě i rozpočtu města; udržitelné
ekologicky, ekonomicky i sociálně?
Studenti architektury atelieru Landscape Studio Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT, který vede americký krajinářský architekt Henry W. A. Hanson ve spolupráci s Ústavem
pro ekopolitiku, o.p. s. zaujalo Trojmezí a proto si položili otázku.
„Je možné toto území řešit tak, aby se zlepšila nabídka rekreačního zázemí a přitom se nezvyšovalo
zatížení chráněné přírody ani rozpočet města?“
Studenti architektury se inspirovali v zahraničí a některé z nápadů, jak území šetrně využívat,
představili politikům, odborníkům i široké veřejnosti při své prezentaci.
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Péče o Trojmezí
Celoročně monitorujeme stav Trojmezí. Dlouhodobě se účastníme správních, územních i stavebních řízení v těsné blízkosti Trojmezí, která mají
z pohledu ochrany životního prostředí přímý vliv na
tuto lokalitu.
Například jsme prosadili většinu našich připomínek
v hostivařských proměnách v okolí Botiče – mj.
vypuštění osvětlení stezky u mokřadu pod Toulcovým dvorem nebo snížení výšky stožárů osvětlujících
hřiště ZŠ Kozinova. Dlouhodobě se zasazujeme
o akceptování výsledků EIA v rámci územního řízení
pro plánovaný obytný soubor Blažimská na Praze
11. Opakovaně prosazujeme, aby v rámci budování
cyklostezky v okolí Botiče nebyly cesty asfaltovány.
Spolupracujeme s Úřady městských částí i policií
při porušování zákona o ochraně přírody v této
chráněné oblasti – ohlašování černých skládek,
pálení ohňů, chybějící péče o zeleň nebo i přistávání
vrtulníku bez povolení v přírodním parku a v době
hnízdění ptáků.

Každým rokem přibývá počet lidí, kteří pomáhají při
likvidaci černých skládek. Letos jsme se zaměřili
na okolí čtyř přístupových cest do přírodního
parku Hostivař-Záběhlice. Zapojilo se více než 250
Pražanů, kteří žijí v okolí Trojmezí a uklidili 4 tuny
odpadků.
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G rant y
O nové velké granty jsme v roce 2011 nežádali,
protože hlavní náplní naší práce byla realizace projektů,
které Nadace Open Society Fund Praha a Nadace
VIA finančně podpořily v roce 2010. V květnu 2011
podpořila naši činnost Nadace VIA, která nám přidělila
menší grant na naši účast ve správních řízení týkajících
se lokality Trojmezí.
Na začátku roku 2011 jsme vyhlásili veřejnou sbírku
„Zelené Trojmezí“, jejíž výtěžek bude použit na praktickou ochranu přírodního parku Hostivař –Záběhlice
a Přírodní památky Meandry Botiče.

T rojmezí v mé d iíc h
Přední pražské deníky se zajímaly hlavně o plnění slibů politiků o zeleni v Trojmezí a komentovali je
v souvislosti se snahou o výkup pozemků Magistrátem i celkovým děním nad změnami územního
plánu v Praze.
V rámci soutěže krásy České Miss 2011 se finalistka Tereza Zunová stala patronkou Nadace VIA,
která dlouhodobě finančně podporuje naše projekty. A naše organizace byla prezentována jako
příklad projektu, pro který mohli diváci hlasovat a rozhodnout tak
o příspěvku 150.000Kč na obdobné charitativní projekty.
Ořechová alej v Sadu zahradnické mládeže, místně zvaném
Třešňovka, soutěžila v anketě ALEJ ROKU 2011. Chápeme, že jsme
v celostátní konkurenci nemohli obstát oproti historicky významným
alejím na Moravě, ale pro nás možnost si užít zvláštní atmosféry aleje
zarostlé divokou přírodou je významná.
Příběh o snaze změnit územní plán v Trojmezí na zástavbu a boj
občanských aktivistů proti tomu zaujal i Michala Viewegha, který jej
literárně zpracoval ve své poslední knize – Mafie v Praze.
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N A Š I PA R T N E Ř I
Arnika
Atelier pro životní prostředí
Auto*Mat
Český svaz ochránců přírody
Ekologický právní servis
Koho volit .eu
Prague Watch
Transparency International
Ústav pro ekopolitiku

F I N A N Č N Í Z P R ÁVA 2 0 1 1
STRUKTURA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ PODLE PROJEKTŮ ZAPOČATÝCH V ROCE 2010
Dárce 2010

Projekt 2010

Nadace OSF

Trojmezí - informační kampaň

T-Mobile

Trojmezí - ekologické projekty pro školy

Nadace VIA

OS Trojmezí - vzdělávání

Nadace VIA
Fyzické osoby

Výnosy 2010

Náklady 2010

Náklady 2011

250,000 Kč

225,565

Kč

24,435 Kč

97,500 Kč

0

Kč

65,000 Kč

4,500 Kč

0

Kč

4,500 Kč

Trojmezí - rozvoj watchdogových aktivit

60,000 Kč

0

Kč

60,000 Kč

Trojmezí - drobné akce

51,000 Kč

11,671

Kč

36,186 Kč

STRUKTURA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ PODLE PROJEKTŮ ZAPOČATÝCH V ROCE 2011
Dárce 2011

Projekt 2011

Nadace VIA

Trojmezí –právní poradenství

Fyzické osoby
ob

Výnosy 2011

Náklady 2011

25,000 Kč

25,000 Kč

Trojmezí –drobné akce

1 000 Kč

0 Kč

Trojmezí – praktická ochrana přírody

4 240 Kč

0 Kč
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ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2011 v tis. Kč
AKTIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

A. Dlouhodobý majetek

0

0

Dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

Dlouhodobý hmotný majetek

0

0

Dlouhodobý finanční majetek

0

0

Oprávky k dlouhodobému majetku

0

0

230

48

0

0

B. Krátkodobý majetek
Zásoby
Pohledávky

33

0

Krátkodobý finanční majetek

197

48

Aktiva celkem

230

48

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

227

47

Jmění

0

4

Účet výsledku hospodaření

X

-183

Výsledek hospodaření ve schvalov. řízení

0

X

227

227

B. Cizí zdroje

3

1

Rezervy

0

0

Dlouhodobé závazky

0

0

Krátkodobé závazky

3

1

PASIVA
A. Vlastní zdroje

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z min. let

Jiná pasiva
Pasiva celkem

0

0

230

48

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2011 v tis. Kč
Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

Spotřeba materiálu

93

0

93

Spotřeba energie

0

0

0

NÁKLADY

Cestovné

0

0

1

Náklady na reprezentaci

0

0

0

Ostatní služby

60

0

305

Mzdové náklady

59

0

81

Zákonné sociální pojištění

0

0

0

Zákonné sociální náklady

0

0

0

Daně a poplatky

0

0

0

Ostatní pokuty a penále

0

0

0

Kurzové ztráty

0

0

0

Úroky

0

0

2

Jiné ostatní náklady

0

0

0
0

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

0

0

Poskytnuté příspěvky

0

0

0

Daň z příjmů celkem

0

0

0

Náklady celkem

212

0

212
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Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

Tržby za vlastní výkony a za zboží

0

0

0

Tržby z prodeje majetku, zaúčtování rezerv a opravných
položek

2

0

2

VÝNOSY

Jiné ostatní výnosy

0

0

0

Přijaté příspěvky

1

0

1

Provozní dotace

25

0

25

Výnosy celkem

28

0

28

Výsledek hospodaření před zdaněním

-184

0

-184

Výsledek hospodaření po zdanění

-184

-184

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Občanské sdružení „TROJMEZÍ – Chodovec, Hostivař, Záběhlice“ bylo založeno 17. 5. 2005,
registrací u Ministerstva vnitra pod č. j. VS/1-1/60887/05-R.
Sídlo:
Praha 4, Divišovská 2307/12
IČ: 26999 340, DIČ: CZ26999340
Číslo bankovního účtu: 502 101 6506 / 5500
V roce 2011 jménem občanského sdružení „TROJMEZÍ – Chodovec, Hostivař, Záběhlice“
samostatně jednali a podepisovali členové výboru sdružení: Jiří Dohnal, Tomáš Gelnar
a Renata Chmelová.

Renata Chmelová
předsedkyně výboru občanského sdružení TROJMEZÍ – Chodovec, Hostivař, Záběhlice
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HTTP://TROJMEZI.INFO

