Prvního jednání o přírodním parku Drahaň-Troja
zápis z flipchartů, 13. 3. 2012, Restaurace TJ Sokol Troja

Klady:
 kvalitní a výjimečné biotopy
 vysoká hustota zvláště chráněných
území (ZCHÚ)

 přítomnost Botanické zahrady (BZ)
a Zoologické zahrady (ZOO)
 historické památky

 institucionálně chráněné ZCHÚ

 síť historických cest

 vysoká rekreační hodnota

 výjimečné výhledy

 dobře zachovaný krajinný ráz

 kvalitní bydlení

 blízkost centra

 vztah místních obyvatel k tomuto

 přiměřeně regulovaná zástavba
 fenomén řeky Vltavy a nezastavěná
niva řeky

místu
 produkce místního vína

Zápory:
 neřešená dopravní obsluha atraktivních
míst => dopravu řešit mimo území
 nedodržování regulativ
 fragmentace krajiny liniovými stavbami
 zabraňování prostupu krajinou
 rychlost degradace kvalitních biotopů
z důvodu chybějící péče
 chybějící infrastruktura (např. ulice Pod
Havránkou, naproti Velké skále)
 velké množství vlastníků
 horní terasa přestává plnit svou a
rekreační funkci (zahrádkářská kolonie)
 sociálně problematické skupiny

 nedostatečné povědomí obyvatel a
investorů o přírodním parku
 nedostatečná prezentace fenoménu
přírodního parku
 nevhodné vymezení hranic přírodního
parku (není v něm zahrnuta řeka Vltava
a plocha bývalého Holešovického
ostrova)
 nevyrovnanost investic a nepoměr mezi
množstvím návštěvníků a investicemi do
infrastruktury v Troji

Další aktivity a náměty, dotazy atd.
 pokračování projektu?
 výsledky projektu se musí promítnout do územního plánu, popřípadě krajské územně
plánovací dokumentace
 výsledky projektu by se měly promítnout také do dalších dílčích dokumentů (Plánů
péče zvláště chráněných území a do vodohospodářského plánu)
 aktualizovat označení hranic přírodního parku
 ne všechny zanedbané plochy jsou vždy špatné
 vlastnickou strukturu není možné sjednotit
 3 skupiny uživatelů území – místní obyvatelé x obyvatelé okolních MČ x návštěvníci
z daleka
 osvěta (vzdělávání) různými formami
 koordinace správy území z hlediska všech relativních právních předpisů
 vyvážený vztah přírodního a kulturního fenoménu=> příroda + člověk = krajina
 „krajinářská studie“ jako podklad pro další kroky
 vytipování „kritických míst“
 zónování území
 dopracování podrobnější územně plánovací dokumentace pro určité lokality
(regulační plány)
 komunikace, spolupráce všech zájmových skupin v území
 podpora hospodaření (např. v „třešňovce“)-> motivace vlastníků
 synergie aktivit subjektů v území
 sdílení hodnoty-> zakotvení v připravovaném metropolitním plánu
 využití vegetační hmoty z místních zdrojů pro krmení zvířat v ZOO

 rozšíření výběhů ovcí na další lokality (odlehčení intenzivně spásaných území) – ZOO
 zapojení místních obyvatel do chovu zvířat (pastva) => údržba krajiny
 využití pastvy jako managementu zelených ploch v okrajových částech městské části
 koordinace správy území ze strany MHMP jako zřizovatele ZOO a BZ
 alternativní využití místních přírodních zdrojů (v rámci péče o území)
 potenciál projektu pro propagaci parku a jeho významu (zachování hodnot území)

