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Praha 7, 24. 3. 2017 

V sobotu 25. března začne znovu fungovat tramvajová zastávka na Štvanici. K populárnímu přívozu, který na druhém 
největším pražském ostrově roce zastavuje už třetí sezónu, tak přibylo další spojení MHD. 

„O obnovení zastávky jsme usilovali už od voleb a jsme velmi rádi, že se podařilo uvést ji do provozu se začátkem jara,“ uvedl 
místostarosta Prahy 7 a předseda pražských Zelených Ondřej Mirovský. „Štvanický park i různé sportovní a kulturní akce, 
které na ostrově probíhají, přitahují stále více návštěvníků. Ti se teď tramvají dostanou na místo rychle a pohodlně. Zastávka 
i přechod u ní jsou na znamení, takže plynulost provozu nenaruší“.

Tramvaj jezdila na Štvanici už od října 1901, a to zpočátku po provizorním dřevěném mostě z Těšnova do tehdejších 
Bubnů; Hlávkův most ho nahradil až v letech 1909 –12. Za normalizace však přestal zimní stadión na ostrově sloužit vr-
cholovému sportu, štvanická porodnice byla zbourána a přes Hlávkův most byla protažena severojižní magistrála, jejíž 
mimoúrovňové křižovatky dodnes zásadně ztěžují pěší dostupnost Štvanice. Tramvajová zastávka byla nakonec zrušena 
roku 1984, když po prodloužení metra C přestaly po mostě jezdit autobusy do Bohnic. 

Radní Prahy 7 František Vosecký (Strana zelených) dodal: „Štvanice je celopražsky významná zelená plocha s velikým rekreač-
ním, sportovním a kulturním potenciálem. Přívoz jen loni přepravil 65 000 osob a 1300 jízdních kol, o psech nemluvě.“

Na zastávku na Štvanici bude jezdit linka 14, která spojuje Vysočany se Spořilovem, ve špičce pracovních dní každých 
8 minut. O víkendu je interval čtvrthodinový a všechny spoje až na několik výjimek nízkopodlažní, což usnadní cesty na 
ostrov rodinám s kočárky. První tramvaj přijede na zastávku Štvanice v sobotu 25. března ráno v 5:00 (směr do centra), 
respektive 5:17 (z centra).

Více informací o organizacích, které sídlí na Štvanici: 

I. ČLTK Praha je nejstarší tenisový klub v České republice (založen 1893). Má 650 členů. Provozuje dětskou tenisovou 
školičku, tenisovou akademii pro mládež, pořádá letních tenisové kempy pro děti do 10 let, řídí účast 7 mládežnických 
týmů v pražských soutěžích i celorepublikových nejvyšších soutěžích, pořádá turnaje dětských a mládežnických kategorií, 
zabezpečuje trénink hráčů všech mládežnických věkových kategorií, umožňuje rekreační tenis i se zvýhodněným člen-
stvím pro rodiny s dětmi. 

Mystic skatepark pořádá dvakrát týdně dětskou školku skateboardingu pro asi 30 dětí. Pořádá také mezinárodně prosla-
vený pohár Mystic sk8 cup a letos na Štvanici chystá i letní příměstské tábory pro děti. 

Vila Štvanice, historická budova výletního hostince čp. 858 z počátku 19. století, v níž dnes působí tři divadelní soubory – 
Tygr v tísni, Geisslers Hofcomoedianten a Divadlo Letí. Pravidelný kulturní program je otevřen divákům téměř každý den. 
Ve spolupráci se spolkem ARTEDU pořádá Vila divadelní, hudební, literární a výtvarné ateliéry.

Dále na Štvanici najdete třeba otevřený bikepark nebo lidovou jídelnu.

Na Štvanici se po letech 
zase dostanete tramvají


