
KONCEPT STRATEGICKÉHO PLÁNU 
PŘÍMĚSTSKÉ KRAJINY TROJSKÉ KOTLINY



Městské oblasti v současnosti tvoří sice jen 2,8% světové rozlohy pevniny, ale žije v nich 
přibližně polovina světové populace

Urbanizace sama o sobě  neznamená ničení ekosystém ů. Mnoho z nich se ve městech a 
jejich okolí vyznačuje vyšší biodiverzitou než v krajině, kde převažují zemědělské 
monokultury

Poskytují také potraviny, pitnou vodu, umožňují její opětovné čištění, přispívají ke kvalit ě 
života , jsou nositeli kulturních hodnot a vyznačují se mnoha dalšími přínosy 
Zvláště když jsou dob ře spravovány

Miléniové hodnocení ekosystémů, Zpráva z hodnocení, 2004



SOULAD PROJEKTU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM 
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

„Praha chce dosáhnout kvalitního p řírodního a urbánního prost ředí p ři 
respektování princip ů udržitelného rozvoje. 

Usiluje o podstatné snížení sou časné ekologické zát ěže a o dosažení 
rovnováhy mezi sídelními strukturami a krajinou tak,  aby se stala 
městem čistým, zdravým a harmonickým“
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městská správa se zavazuje „ve spolupráci s veřejným a soukromým 
sektorem a s obyvateli města“ mimo jiné:

„rozvíjet harmonický vztah m ěsta a p říměstské krajiny , především ve snaze 
zmírnit negativní dopady suburbanizace a rozpínání města; usilovat o 
dosažení souladu mezi rozvojem m ěsta a ochranou jeho historického, 
kulturního a přírodního bohatství; využívat všech dostupných prostředků 
komunikace s ve řejností v otázkách ochrany životního prostředí a při 
přípravě rozvojových záměrů města.“ 

Strategický plán Prahy, str.72



PŘÍMĚSTSKÝ PARK – EVROPSKÝ KONCEPT 
ROZVOJE PŘÍMĚSTSKÉ KRAJINY

� přechod mezi městem a volnou krajinou 

� vyvážená a dlouhodobě udržitelná správa území

� významný prvek ekologické stability území 

� zvyšuje životní úroveň obyvatel okrajových oblastí města 

� úspěšně čelí suburbanizaci

� park je zamýšlen jako součást zeleného prstence

� těsná vazba na jádrovou oblast města - skrze veřejná prostranství, 
městské parky a systém veřejné dopravy



HLAVNÍ PŘÍNOSY PŘÍMĚSTSKÉHO PARKU

� ochrana biodiverzity a ekosystémových služeb

� zvýšení kvality života ve m ěstě - plnohodnotné za členění 
příměstských p řírodních i zem ědělských oblastí do organismu m ěsta

� dosažení udržitelného ekonomického rozvoje souladu s h odnotami 
příměstské krajiny

� zajišt ění správy a efektivního managementu nezastavitelného  území
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SWOT ANALÝZA



- pozitivní vztah a zájem obyvatel o místní krajinu a dění 
- kvalitní obytné prostředí

SILNÉ STRÁNKY



- zachované přírodní a kulturní hodnoty příměstské krajiny
- vysoká úroveň biodiverzity

- institucionálně zajištěná ochrana

SILNÉ STRÁNKY



- přítomnost důležitých kulturních a osvětových institucí
- oblíbenost – Troja jako rekreační cíl

SILNÉ STRÁNKY



- uzavřené areály ZOO a PBZ jako cíl masové rekreace
- přírodní a umělé bariéry v území

SLABÉ STRÁNKY



- omezená péče o přírodní a krajinné části
- malý rozpočet obce

SLABÉ STRÁNKY



- složité majetkové vztahy
- chybí systém správy příměstské krajiny v Praze

SLABÉ STRÁNKY



- zajištění informování veřejnosti, osvěta

- komunikace a spolupráce všech zájmových skupin v území

- volba dobré strategie finančního zajištění a plány ekonomického 
rozvoje

PŘÍLEŽITOSTI



- zapojení parku do celoměstského systému pražské zeleně
- zlepšení prostupnosti území

- zlepšení rekreační využitelnosti některých částí území
- zajištění péče o „zelené plochy“ v území

- zvýšení kvality řešení veřejných prostranství

PŘÍLEŽITOSTI



- snižování prostupnosti území
- zvyšování tlaku na zástavbu v přírodně cenných lokalitách

HROZBY



LOKÁLNÍ ÚROVEŇ: MČ PRAHA-TROJA

1. AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA ZVYŠOVÁNÍ VEŘEJNÉHO POVĚDOMÍ O

HODNOTÁCH PŘÍMĚSTSKÉ KRAJINY

1.1 kulturní a osvětový program Trojské kotliny pro každý nadcházející rok

1.2   vytvoření “místní akční skupiny” pro rozvoj příměstského parku

1.3   zajištění minimální nezbytné péče do doby schválení sdíleného Plánu péče

1.4  realizace místního informačního systému a základní vybavenosti

NÁVRHOVANÁ OPATŘENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU 
ROZVOJE PŘÍMĚSTSKÉ KRAJINY



NADMÍSTNÍ ÚROVEŇ – OBLAST TROJSKÉ KOTLINY

2. ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉ PÉČE O KRAJINU TROJSKÉ KOTLINY 

(BUDOUCÍ PŘÍMĚSTSKÝ PARK) 

2.1   založení pracovní skupiny pro zpracování Plánu péče o krajinu 

Trojské kotliny 

2.2   vyhotovení a schválení sdíleného Plánu péče

2.3   zajištění správy a delegování odpovědnosti za realizaci plánu péče –

založení odpovědné organizace nebo oddělení péče

NÁVRHOVANÁ OPATŘENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU 
ROZVOJE PŘÍMĚSTSKÉ KRAJINY



METROPOLITNÍ ÚROVEŇ – HL. M. PRAHA A PŘILEHLÉ OBCE

3. IMPLEMENTACE „P ŘÍMĚSTSKÉHO PARKU“ A „ZELENÉHO PRSTENCE“ 
JAKO PLÁNOVACÍHO  NÁSTROJE DO P ŘIPRAVOVANÉHO 
METROPOLITNÍHO PLÁNU PRAHY

3.1  založení organizace na dobrovolné bázi (nejlépe o.p.s.) za účelem propagace, 
odborného poradenství a implementace „příměstského parku“ a „zeleného 
prstence“ do Metropolitního plánu Prahy 

3.2  zapojení nové organizace do mezinárodní sítě FEDENATUR 

3.3  uskutečnění mezinárodní konference na téma příměstských parků – podzim 2013

3.4  vytvoření Generelu zeleného prstence Prahy

3.5  vyhotovení regulačního plánu příměstského parku vybraného pilotního území 
včetně obecné metodiky

NÁVRHOVANÁ OPATŘENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU 
ROZVOJE PŘÍMĚSTSKÉ KRAJINY



DĚKUJI ZA POZORNOST


