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Přírod n ĺ park.
Draháň -Trojä
Městská část Praha Troja
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Území přírodního parku Draháň — Troja zaujímá necelých 579 ha
a zasahuje do čtyř městských částí Prahy:Troja, Bohnice, Čimice a Dolní
Chabry. Největší část parku je situována v Praze Troji, s přibližně 300
ha, a právě na ochranu, péči a rozvoj tohoto území je zaměřen projekt
Periurban Parks. Na vymezeném území parku se nachází residenční
oblasti s převažující zástavbou rodinných domů (jižní hranice) a
sídlištěm na území Bohnic (severní hranice). Park zahrnuje také
Zoologickou a Botanickou zahradu a pestrou plejádu přírodních,
kulturních a turisticky zajímavých památek. Park představuje rekreační
prostor, který zvyšuje životní úroveň a možnosti volnočasových aktivit
Pražanů, ale zároveň představuje velice důležitý prostor z ekologick
ého hlediska — udržení biodiverzity, chráněné druhy, ekologická
stabilita území.

Park je situován v prostoru Trojské kotliny, na pravém břehu řeky
Vltavy. Podmínky v celém území jsou velmi různorodé. Geologický
vývoj v území předurčil velmi pestrou skladbu krajinných prostorů s
cennými geologickými útvary (přírodní památka Velká skála),
členitým reliéfem a mnoha typy jedinečných stanovišť. Na území
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parku se nachází dvě evropsky významné lokality Natura 2000
(přírodní památka Havránka a Salabka, Přírodní rezervace Podhoří).
Dále byly vyhlášeny významné krajinné prvky a v návrhu je přírodní
památka Vltavská peřej. Z hlediska biodiverzity je území Troje jedno z
nejvýznamnějších v Praze.

Krajina Troje byla po staletí kultivována pastevectvím,
zemědělstvím a ovocnářstvím. Dodnes uchovává historické stopy

pivovar a vinice Svatá Klára s kaplí. V prostoru bývalé obory byla v roce
1931 založena Zoologická zahrada, která patří k nejkrásnějším na

‘ světě. Na svazích nad zámkem v 60. letech 20. století vznikla Botanická
. zahrada, její součástí je tropický skleník Fata Morgana.

Troja je velmi oblíbenou rekreační oblastí také díky sportovním
areálům kanoistiky, jezdectví a tenisu, cyklistice a in — line bruslení
podél řeky. Ročně do Troje přijíždí přes dva miliony osob a Po areálu
Pražského hradu je druhou nejnavštěvovanější lokalitou v Praze. Od
roku 1992 je Praha — Troja samostatnou městskou částí s 1200 oby
vateli. Právě nepoměr mezi obyvateli a návštěvníky, nedostatek služeb
a turistické infrastruktury, nekoordinovaný cestovní ruch, to jsou
aktuální problémy, které je třeba řešit. Pro budoucnost přírodního
parku, který zasahuje do prostoru ochranného pásma historického
centra Prahy a památky Unesco, je klíčové uchránit Troju od postupné
zástavby městskou strukturou a developerskými projekty a spravovat a
rozvíjet ji jako jedinečné a významné rekreační území hlavního města
Prahy.

tohoto využití, dokladem jsou zemědělské a viniční usedlosti s vini- rlíZJr. . Více informací:
cemi. Dominantou oblasti ‚je barokni areal Trojskeho zamku se zahra- na rks www.periurbanparks.eu
dou a rozsáhlým hospodářským zázemím, To tvoří panský dvůr, mlýn, ‘
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