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Historie (a zánik) 

    Tělovýchovné jednoty STAR Praha o.s. 
           po 45. letech její existence 1968 - 2013. 

 
 
 

Tělovýchovná jednota STAR vznikla oficiálně pod ČSTV v roce 1968 jako samostatné 
sportovní zařízení pro provozování vodáckých sportů. V témže roce si nejprve pronajala 
a v následujícím roce zakoupila od podniku Pražské lázně objekt bývalé zlíchovské plovárny 
„Lázně – Zlíchov“ za 75.000,- Kčs, které jí byly poskytnuty formou půjčky Československou 
státní spořitelnou, Praha 5. 
 
Objekt plovárny na pozemku k.č. 573, kat. území Hlubočepy se sestával v roce 1968 
z oploceného pozemku, hlavní budovy, 125 kabin, sprch. boxů, úschovny lodí, WC a u břehu 
připevněného kanoistického mola s můstkem. TJ STAR zde provozovala sportovní činnost 
a objekt postupně přeměnili členové v loděnici a používali až do roku 1981. 
 
V roce 1979 bylo TJ od Národního výboru hl. města Prahy (NVP) sděleno, že naše loděnice 
bude z důvodu veřejného zájmu, v souvislosti s výstavbou silničního mostu A. Zápotockého 
(Barrandovského mostu), zrušena. 
 
Veškerý nemovitý majetek TJ Star byl v červnu 1981 předán investorovi stavby tj. Výstavba 
hlavního města Prahy - výstavba inženýrských staveb (VHMP-VIS), podepsáno Ing. Fialou 
bezúplatně k demolici.  
Záležitost náhrad byla projednána a řešena nezávisle na vlastním předání objektů předsedou 
MV ČSTV p. Matulíkem a zástupcem tehdejšího Národního výboru hl. města Prahy 
Ing. Hlaváčem a to jednak umístěním lodí a inventáře do provizorního objektu v Braníku, 
jednak zajištěním výstavby definitivních loděnic investičním nákladem cca 6,5 mil. Kčs 
v lokalitě ul. „V Náklích“, Praha 4 – Hodkovičky. Výstavbu měl zajišťovat investor VHMP-
výstavba účelových staveb (VHMP-VUS), ale k výstavbě této pro nás náhradní loděnice 

nikdy nedošlo a ani náhradu za náš majetek, který byl z důvodu veřejného zájmu 

zlikvidován jsme nikdy neobdrželi.   
 
VHMP-VIS v lokalitě u Branického mostu (Inteligence) na pozemcích č.p. 978/2, 980/5, 
988/1, 989/1 a 1070 kat. území Hodkovičky vybudovala dle kolaudačního rozhodnutí 
provizorium, podepsáno za VHMP-VIS Ing. Fialou, do doby vybudování definitivních 
a stabilních loděnic, nejpozději do 31.12.1983 (později opakovaně prodlužováno do 1985, 88, 
91 včetně všech smluv na pronájmy pozemků). Provizorium užívalo celkem pět oddílů ČSTV, 
přemístěných ze Zlíchova. Sestávalo se ze zpevněné panelové cesty, ohrad, elektrokiosku, 
17 stavebních buněk, fekální jímky a přívodu pitné vody. 
 
V těsném sousedství, v lokalitě ul. V Náklích - Lodnická na pozemku č.p. 978/4 kat. území 
Hodkovičky byla v letech 1986-90 vybudována první loděnice, do které byla dislokována část 
klubů z provizoria. V lokaci provizoria TJ STAR dále vyvíjel svou sportovní činnost, 
až do roku 1991, kdy si pozemky vyžádali zpět jejich původní majitelé.  
 
Společnost Výstavba inženýrských staveb (VIS) zastoupená Ing. Fialou, uzavřela 2.7. 1991 
s TJ STAR hospodářskou smlouvu na dobu neurčitou o dočasném užívání pozemků č.p. 953/1 
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a 953/3 v k.ú Hodkovičky a Pražské vodárny uzavřely 27.5. 1991 s TJ STAR hospodářskou 
smlouvu na dobu určitou (od roku 1995 na dobu neurčitou) o dočasném užívání pozemku č.p 
965/1 v k.ú Hodkovičky, kam se opět přestěhoval inventář celé TJ STAR včetně lodí.  
 
V roce 2001 jsme byli vyzváni GOLF & COUNTRY CLUBEM HODKOVIČKY k vyklizení 
pozemků, jako neoprávněně užívaných. Argumentovali jsme, z našeho pohledu stále platnými 
smlouvami na pronájmy pozemků a řádně placeným nájmem. 
 
Následně došlo zřejmě k převodu vlastnictví k výše uvedeným pozemkům (zřejmě v důsledku 

účinnosti zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky 

do vlastnictví obcí ve znění zákona č. 10/1993 Sb). 

 

Po jednání dne 15.10.2001 se zástupci Magistrátu p. Tobrmanem, pí. Biniovou a Golf clubu 
jsme se dohodli na uvolnění pozemku č.p 965/1 v k.ú Hodkovičky pro potřeby Golf clubu 
a zároveň požádali Magistrát hl.m.Prahy (MHMP) opět o pronájem pozemků č.k. 953/1 
a 953/3 v k.ú Hodkovičky. Jelikož tyto pozemky, ale již spravovala Inženýrská a realitní 
organizace Praha (IROP), které byla naše žádost předána a uzavřeli jsme 18.1.2002 s touto 
organizací novou nájemní smlouvu na zbylé dva výše uvedené pozemky. 
  
V létě roku 2002 byla loděnice zcela zničena povodněmi a za své vzal i klubový archiv. Péčí 
členů a finančními prostředky z pojistky byl celý areál znovu vybudován.  
 
Koncem roku 2006 jsme od firmy IROP obdrželi sdělení, že přestávají být správcem námi 
užívaných pozemků a je nutno o novou nájemní smlouvu požádat vlastníka pozemků MHMP. 
 
Počátkem roku 2007 jsme MHMP, odbor obchodních aktivit OOA, o novou nájemní smlouvu 
požádali. Úhradu za užívání pozemků, na které jsme byli, ne z vlastního rozhodnutí 
přemístěni, jsme po celou dobu jednání dle dohody řádně platili. 
 
Tento stav trval až do dne 22.11.2010, kdy byla  předložena Magistrátem hl. města Prahy, 
zastoupené ředitelem OOA p. Ďuricou, TJ STAR nová nájemní smlouva, ovšem pouze na část 
užívaných pozemků č.k. 953/1 a 953/3 v k.ú Hodkovičky, a to na dobu neurčitou  s výpovědní 
dobou tři měsíce. Ve zbylé části uvedených pozemků byla v letech 2011 až 12 vybudována 
nová cyklostezka, které dle této smlouvy TJ uvolnila prostor. 
 
Dne 7.12.2012 byla předsedovi TJ STAR doručena výpověď, podepsaná ředitelem odboru 
evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl. města Prahy, ve které bez udání důvodu 
z nájmu uvedených pozemků se vypovídá TJ s lhůtou tří měsíců, přičemž pozemky mají být 
předány společnosti URBIA s.r.o. - paradoxně společnosti, která je nástupnickou společností 
IROP, která je zase nástupnickou organizací VHMP-VIS.  
 
Tělovýchovná jednota STAR všechny závazky, plynoucí z popisovaných nájemních vztahů 
vždy řádně plnila a nadále plní. A i přes dlouholeté, opakované upozorňování a urgování 
všech uvedených zainteresovaných organizací, MHMP nevnímaje, k výstavbě naší nové 

loděnice nikdy nedošlo a ani náhradu za náš majetek, který byl z důvodu veřejného 

zájmu zlikvidován roku 1981, jsme nikdy neobdrželi….. 
 

                                       TJ STAR 
                 V Praze 1.1.2013      


