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PLÁNY v přírodním parku Drahaň – Troja v roce 
2012

1. Zlepšování stavu přírodního parku Drahaň – Troja

• nové naučné stezky – např. u cyklostezky

• nové infotabule, doplnění městského mobiliáře

2. Péče o přírodní park Drahaň – Troja

• vzájemná spolupráce organizací na území Prahy-
Troji a Prahy 8

• úprava zelených ploch, oprava cest pro pěší 

• zlepšení udržitelnosti a funkčnosti přírodního parku

• péče o přírodní park s pomocí studentů 

• pastva - historický a environmentální způsob údržby 
travnatých pozemků v Troji

3. Propagace a osvěta

• publikace – časopis, www stránky města

• pořádání environmentálních programů v Troji (dny  
pro děti, dospělé, obyvatelé i návštěvníky Troje)

• pořádání vycházek s odborníky po přírodním parku

• rozbor legislativní úpravy přírodních parků v ČR

PERIURBAN PARKS projekt je zaměřen na ochranu, péči a rozvoj tzv.
periurbánních, neboli příměstských parků a jejich řízení v souladu
s evropskou politikou životního prostředí. V rámci projektu jsou
vyměňovány zkušenosti mezi jednotlivými partnery na mezinárodní
úrovni. Cílem je především navrhování modelů a strategií, které
zkvalitní management příměstských přírodních ploch, jejich spojení s
městem a vyrovnávání tlaků, kterým jsou vystaveny.

PERIURBAN PARKS projekt vznik na základě integrace evropských
iniciativ: GreenLink (v čele s Regione Toscana) a CityNature
(podporováno FEDENATUR).

Na projektu spolupracuje 14 partnerů z 11 zemí EU:

Regionální vláda Toskánsko 
(koordinátor projektu), Itálie
Typ parku: zemědělská oblast, 
venkov
Rozloh: 7 000 ha (900 000 obyvatel)

FEDENATUR 
Evropská asociace tvořená regio-
nálními a lokálními subjekty. Je 
hlavním orgánem správy příměst-
ských i městských parků. Jeho 
hlavním cílem je podpora výměny 
odborných informací svých členů. 

Rada města Aberdeen, Skotsko
Typ parku: residenční, rekreační 
oblast

Správa přírodního parku Vitosha, 
Bulharsko
Typ parku: přírodní park uprostřed 
hlavního města Sofie
Rozloh: 27 000 ha (1,5 mil obyvatel)

Město Košice, Slovenská 
republika
Typ parku: les, rekreační oblast 
Rozloh: 4 573 ha

Regionální vláda Lombardy, Itálie
Typ parku: zemědělská oblast, 
přírodní park
Rozloh: 47 600 ha

Správa národního parku Danaj 
Ipoly, Maďarsko
Typ parku: přírodní park
Rozloh: 880 000 ha

Metropolitní úřad Lille, Francie
Typ parku: přírodní park, 
residenční, rekreační oblast
Rozloh: 1 200 ha

Regionální vláda Adalusia, 
Španělsko
Typ parku: přírodní a rekreační 
oblast
Rozloh: 6 000 ha

Česká zemědělská univerzita a městská část 
Praha -Troja, Česká republika

Pilotní území v rámci projektu: Přírodní park 
Drahaň -Troja (579 ha). Zasahuje do městských 
částí: Troja (cca 300 ha), Bohnice, Čimice a Dolní 
Chabry. Na území parku se nachází residenční 
oblast, ZOO, BZ, přírodní i kulturní památky. Plní 
funkce především: rekreační, estetické, 
ekologické – přispívá k udržení biodiverzity, 
ochrany chráněných druhů a ekologické stabilitě 
území. Hlavní problémy: nepoměr mezi obyvateli 
a turisty, nedostatek služeb a turistické 
infrastruktury, nekoordinovaný cestovní ruch. 

Generální rada Seine-Saint-
Denis, Francie
Typ parku: přírodní oblast, 
rekreační zeleň
Rozloh: 236 km2 (1,5 mil. obyv.)

Metropolitní sdružení Horní 
Slezsko, Polsko
Typ parku: residenční, přírodní 
oblast, rekreační zeleň
Rozloh: 80 km2

Město Lisbon, Portugalsko
Typ parku: rekreační, přírodní 
oblast
Rozloh: 1 000 ha

Rozvojová agentura Lurnaca, 
Kypr
Typ parku: residenční, 
rekreační, přírodní oblast
Rozloh: 520 000 ha

MĚSTSKÁ ČÁST 
PRAHA-TROJA


