Nejasný osud oblíbených farmářských trhů a dalších provozovatelů na
Rašínově nábřeží: podaří se zabránit nechtěnému odsunu za železniční most?
Pražská náplavka za posledních několik let nebývale ožila. Stala se prostorem pro častá a originální
společenská setkání, nákup kvalitních a čerstvých potravin nebo neotřelé kulturní akce. Mezi
aktivity, které se zapsaly nesmazatelně do mysli i diářů Pražanů, patří sobotní farmářské trhy. Po
pěti letech jejich fungování o nich můžeme mluvit jako o opravdovém fenoménu.
Farmářské tržiště na náplavce vzniklo v roce 2010. A to takzvaně „od nuly“. Provozuje ho spolek
Archetyp. „Čerstvé potraviny od pěstitelů a chovatelů nám v Praze chyběly. Na trzích jste mohli vidět
hlavně cukrovinky, alkohol a suvenýry. My sami - jako Pražané - jsme chtěli zavést dobré trhy
s kvalitními čerstvými potravinami – s česnekem, chřestem, bylinami… To vše se vlastně pěstuje
kousek za Prahou, ale nebylo to tady dostupné“, říká Jiří Sedláček, předseda spolku Archetyp.
V Praze je farmářské tržiště na náplavce nejnavštěvovanější a veřejnost ho hodnotí dlouhodobě jako
nejlepší. Koná se od února do prosince, vždy v sobotu, od 8 do 14 hodin a za den jej navštíví až 15
tisíc lidí. Na Facebooku má kolem 30 – ti tisíc fanoušků.
Od ranního nákupu čerstvých surovin přes netradiční oběd až k odpolední siestě
Mezi široký sortiment trhů patří sezónní suroviny, čerstvé ovoce, zelenina, sýry, maso i uzeniny od
českých pěstitelů a chovatelů. Za stánky jsou umístěna chladicí nebo izolační auta, proto může být trh
kvalitně zásobený čerstvými a hodnotnými surovinami bez ohledu na horko, vítr nebo ranní mráz.
Koupíte zde květiny nebo autorské rukodělné výrobky. K dostání jsou i zahraniční potraviny – třeba
mořské ryby nebo olivový olej. Objem zahraničních produktů odpovídá povolenému limitu do 10 – ti
procent, který určuje Asociace farmářských tržišť ČR. Trhy na náplavce jsou jejím členem.
„Na každém trhu jsou s námi charitativní organizace, kterým místo rádi poskytujeme bezplatně. Mezi
ně patří chráněné dílny, sbírky anebo občerstvení. „Přijďte na skvělá vegetariánská jídla Kuchařek bez

domova nebo podpořte jinou dobrou věc. Své děti můžete zapojit do aktivit mezigeneračních dílen“,
zve Šárka Sedláčková, spoluzakladatelka farmářského tržiště na náplavce. Trh pomáhá mimo jiné se
začleňováním imigrantů z jiných částí Evropy. K dostání jsou speciality z Bosny, Makedonie nebo
Slovinska. Organizátoři poskytují prostor malým i rozvíjejícím se „food konceptům“. K pohodové
atmosféře přispívají rozmanité kulturní akce, na náplavce zněla naživo i hudba Antonína Dvořáka.
Hudební produkce, jamování nebo divadlo posilují volnou atmosféru a zavedený kolorit.
Kdo ovlivňuje a určuje fungování provozovatelů na náplavce
Náplavka na Rašínově nábřeží byla v době vzniku farmářských trhů až na několik ojedinělých akcí
zcela nevyužívaná. Vznik trhu od začátku podporovala starostka Prahy 2, Jana Černochová, která trhy
přivítala jako oživení městské části. Na úrovni magistrátu jim v roce 2007 otevřel dveře jediný člen SZ
v tehdejší Bémově Radě – Petr Štěpánek jako radní za životní prostředí, který po vzájemném setkání
převzal detailní studii Archetypu, kde všude v Praze by takové trhy mohly vzniknout. Už tenkrát
spolek upozorňoval na náplavku jako na ideální místo. Trhy na náplavce vznikly bez investic ze strany
Magistrátu hlavního města Prahy. Provozovatel trhu platí významný nájem hlavnímu městu a zároveň
poplatky ze záboru městské části Praha 2; i náklady na energie, úklid a odvoz odpadu.
Provoz připadá pouze na část sobot, což ve srovnání s komerčními akcemi organizovanými přes celý
víkend umožňuje městu i veřejnosti současně další víkendové využití oblíbeného prostoru. Trhy bez
problémů a podle potřeby města nárazově uvolňují místo velkým akcím. Jedná se například o
Primátorky nebo Lodě na vodě.
Spolek Archetyp má s Magistrátem hl. m. Prahy podepsanou nájemní smlouvu. Mezi organizátory a
městem dosud vždy došlo ke snadné dohodě.
V roce 2014 však odhlasovala tehdejší Rada Magistrátu novou Koncepci, jejímž tvůrcem je Institut
plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). V této době se také začala objevovat myšlenka, že farmářské
trhy a kulturní lodě (které náplavku pozitivně oživily a daly jí náplň) na současném místě vlastně
překážejí. Koncepce prosazuje záměr odsunout trhy a lodě na jiné, užší a odlehlejší místo náplavky.
Na místě trhů mají být nově organizovány tzv. kulturně sportovní akce a Koncepce zde plánuje také
kotviště pro malé lodě. Pronajímateli náplavky se mohou stát nadnárodní korporace nebo třeba
energetičtí giganti. Proč však město neoživí novými akcemi jiné náplavky – například tu protější
smíchovskou? A proč se nové akce nemohou konat právě na tom prostoru, kam se nyní mají
odsouvat původní aktivity?
„Nepředpokládal jsem, že bude bývalé vedení města tak zásadně a nerozumně zasahovat do něčeho,
co bylo prokazatelně vybudováno „zezdola“; co funguje a co je ve shodě a harmonii nejen
s návštěvníky tržiště – obyvateli Prahy - ale i se spoustou domácích a zahraničních turistů. Doteď jsme
navíc ze strany IPRu nebo města neslyšeli jakýkoliv rozumný důvod, proč by se tržiště mělo
odsouvat“, komentuje Jiří Sedláček.
Jaké jsou negativní důsledky odsunu farmářských trhů?
„Pokud budou trhy odsunuty podle plánu Koncepce, tedy na odlehlejší a užší prostor proti
původnímu místu, dojde ke snížení počtu farmářů minimálně o 30 procent,“ uvádí Šárka Sedláčková.
„Kvůli užšímu prostoru by bylo také zapotřebí silně omezit chladicí a izolační auta, čímž se bohužel
sníží kvalita potravin i výběr dosavadního sortimentu. V podstatě můžeme mluvit o devastaci dobře
zaběhlého trhu“, doplňuje. „Desetitisíce návštěvníků trhů i kulturních lodí s divadlem a koncerty by se
mačkaly na nejmenším místě v zadní části náplavky, a to za rachotu vlaků projíždějících na

železničním mostě“, vysvětluje Erik Čipera, který zastupuje petiční výbor za zachování farmářského
tržiště náplavka.
Dalším negativním důsledkem v případě odsunu je zhoršení dostupnosti trhu, konkrétně od stanice
metra B - Palackého náměstí. Na náplavce se navíc nemůže parkovat a všude v okolí jsou modré zóny.
Významné instituce, provozovatelé i veřejnost nesouhlasí s reorganizací náplavky na Rašínově
nábřeží
Se záměrem odsunu farmářského tržiště z původního místa nesouhlasí Městská část Praha 2, která
k tomuto vydala oficiální usnesení své Rady. Proti odsunu farmářského trhu na náplavce se razantně
vyjádřil současný ministr zemědělství Marian Jurečka. Souhlas se záměrem reorganizace náplavky
nevydaly ani rozhodující orgány Správy povodí a Státní plavební správy.
Negativně se k odsunu lodí, trhů a k této reorganizaci náplavky postavila také všechna významná
sdružení, která na náplavce působí. Mezi ně patří Divadelní loď Tajemství bratří Formanů, Bajkazyl,
Avoid Gallery nebo loď Kristian Marco. „Je zřejmé, že Koncepce pražských břehů nereflektuje
dlouhodobé připomínky těch, kdo se děním a užitím náplavky prakticky zabývají a kteří zde na
náplavce samotné dění, kulturu a život tvoří i prožívají“, uvedl Matěj Forman. „Loď Kristian Marco má
celoroční provoz. Odsun za železniční most si neumím představit hned z několika důvodů. Mně i
hostům by zajisté vadil hluk projíždějících vlaků nad hlavami. Břeh náplavky je na tomto místě navíc
nejnižší, což při zvýšeném průtoku Vltavy může znamenat, že se na loď hosté nedostanou“, upřesňuje
Radek Pokorný, provozovatel lodi.
Petici proti odsunu farmářských trhů podepsal již více než 4.000 lidí. Zasáhne pozitivně současná
politická reprezentace?
Odsun trhů a reorganizaci náplavky odsoudila také veřejnost. „Na petici za zachování farmářského
tržiště náplavka jsme do této chvíle sesbírali přes 4.000 podpisů lidí, kteří jsou proti plánovanému
odsunu oblíbených trhů“, uvedl Erik Čipera z petičního výboru.
Přes nesouhlas významných institucí i odpor veřejnosti byl dosud záměr reorganizace náplavky na
Rašínově nábřeží považován za potvrzený. A Institut pro rozvoj a plánování hl. města Prahy ho
v současnosti připravuje k realizaci.
Provozovatelé aktivit na náplavce žádají současné vedení města – nové zastupitele a radní - o
přehodnocení záměru uvedeném ve schválené Koncepci pražských břehů z roku 2014. „Doufáme, že
současná politická reprezentace přihlédne ke stanoviskům zúčastněných subjektů, Městské části
Praha 2 a také veřejnosti, což se v minulosti nedělo“, apeluje Šárka Sedláčková.
Tiskové materiály v el. podobě můžete stáhnout na tomto odkazu:
http://www.petice-naplavka.cz/pro-media/

Kontakty pro média:
Erik Čipera, Šárka Sedláčková,
Email: petice.naplavka@seznam.cz
Telefon: 608 361 837

