
 

 

Petice “Za zachování farmářského tržiště Náplavka” 
My, níže podepsaní občané, žádáme zachování farmářského trhu na 

dosavadním místě na Náplavce blízko Palackého mostu. Nepřejeme si  

trvalé odsunutí trhu do menší a odlehlejší části náplavky a za železniční most. 

Od roku 2015 má farmářské tržiště ustoupit jiným akcím, ačkoliv  

slouží veřejnosti už pět let a postupně se stalo místem, kam chodí ráda  

celá Praha. Odsun trhu do zadní a úzké části náplavky v důsledku  

zhorší dosavadní trh a podmínky i pro nás, návštěvníky trhu.    

Žádáme proto, aby farmářský trh trvale zůstal tam, kde je.  
Není žádnou výhodou, aby trhy byly celoročně odsunuty do zadní části náplavky,  

protože: 

1. Uvádí se jako výhoda pro nás návštěvníky, že trh potom nebude muset být nárazově 

odsunován dozadu. Ano, trh se pak nebude muset odsouvat nárazově, protože bude odsunut už 

zcela a nadobro. Této logice nerozumíme. Pokud je tedy odsun trhu za most nyní 

několikrát za rok nevýhodou pro veřejnost, proč úředníci plánují odsunout tam trh  

už definitivně a napořád?   

2. Doposud vždy došlo k snadné dohodě a trhy se bez problémů na několik dosavadních  

větších akcí ročně odsunují nárazově. Primátorky, Lodě na vodě i jiné velké akce ale budou  

s trhy kolidovat i po jejich odsunu, protože jak víme, tyto velké akce většinou potřebují  

náplavku celou. Odsun tedy stejně nezajistí trhu 100% stabilitu. Pak je tedy zbytečný.  

3. Odsunem do menších a užších míst ubyde počet farmářů, kteří na náplavku jezdí 

v současné době. To již máme mnohokrát vyzkoušeno a trh na navrhovaném místě je vždy 

menší než na původním místě, což je nevýhoda. Na náplavku chodíme rádi právě pro  

velký a unikátní výběr čerstvých potravin a velkou pestrost sortimentu.    

4. Trvalý odsun do užšího a menšího části náplavky omezí možnost umístit zde potřebná 

chladicí a izolační auta. To bude samozřejmě mít špatný dopad na kvalitu čerstvých 

potravin – nikdo z nás ale nestojí o zvadlé bylinky a zkažené nebo nekvalitní potraviny.  

5. Logiku nemá ani zhoršení dostupnosti trhů z MHD na novém místě. Nechceme to  

mít kilometr ke stanici metra, protože na trhu nakupujeme. Na náplavce se nesmí parkovat 

a všude v okolí jsou modré zóny– takže čím blíž k uzlu MHD na Palackého náměstí, tím  

pro nás lépe.  

Farmářský trh je zde pouze v sobotu od 8 – 14:00 a proto nebrání dalšímu libovolnému 

využití tohoto místa v jinou dobu a jiné dny. Nové akce se rovněž nemusí nutně konat právě 

v sobotu namísto trhů, ale mohou se konat také v jiné dny nebo na jiných, dnes volných 

místech náplavky.    

Farmářský trh ať zůstane na místě, kde jsou pro účastníky a pro návštěvníky trhů 

nejvhodnější a již pět let osvědčené podmínky.  

Zachovejme společně farmářské tržiště Náplavka v dosavadní kvalitě. 

Děkujeme za Vaši podporu, dokud je čas. 
 

Petiční výbor zastupuje Erik Čipera, Levá 23/390, 147 00 Praha 4 – Podolí. 

Adresátem petice je Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1. 
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Petiční výbor zastupuje: Erik Čipera, Levá 23/390, 147 00 Praha 4 – Podolí 

MAIL: petice.naplavka@seznam.cz       

WEB: www.petice-naplavka.cz    www.facebook.com/peticenaplavka 

  

Jméno Příjmení Bydliště (ulice a číslo, město) Podpis 
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