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  Zvyšování vzdělanostní úrovně obyvatel rozšířením systému celoživotního učení

  Využívání škol jako polyfunkčních center vzdělanosti a kultury

  Vyrovnávání příležitostí mezi ženami a muži na trhu práce slaďováním rodinného a pracovního života

T  Hrozby  (stávající a pravděpodobné budoucí rizikové 
 a negativní vnější vlivy)

  Tendence demografi ckého vývoje vedoucí k negativním důsledkům v ekonomické i sociální oblasti 

  Zvýšení počtu problémových osob a obyvatel závislých na sociálním systému

  Sociální degradace některých částí města, zejména sídlišť

  Nekoordinovaná bytová výstavba na okraji města a v jeho zázemí bez návaznosti na odpovídající 
dopravní a technickou infrastrukturu 

  Nedostatek fi nančních prostředků na rozvoj moderních vzdělávacích programů a komplexních 
sociálních služeb 

  Nedostatečná kapacita a kvalita vysokých škol pro dosažení evropského standardu

  Ztráta zájmu občanů o věci veřejné

PROSTŘEDÍ

S Silné stránky (stávající příznivé charakteristiky Prahy)

  Jedinečný a obecně uznávaný genius loci

  Atraktivní a příjemné prostředí historicky cenných částí města s vysokým počtem památkově 
hodnotných objektů a celků

  Rozmanitost architektonických stylů a urbanistických struktur

  Pestrý potenciál městské a příměstské krajiny s výrazným fenoménem Vltavy

  Výrazné zastoupení zeleně

PŘÍLOHA	Č.	1	 	 SWOT	ANALÝZA	PRO	STRATEGICKOU	OBLAST	PROSTŘEDÍ
	 	 	 STRATEGICKÝ	PLÁN	HL.	MĚSTA	PRAHY
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W Slabé stránky (stávající rizikové a negativní charakteristiky Prahy) 

  Přetížení památkové rezervace hl. m. Prahy (historického jádra města) automobilovou dopravou, 
nevhodnými komerčními aktivitami a dalšími negativními vlivy

  Silné znečištění ovzduší především v centrální oblasti města způsobené převážně automobilovou 
dopravou a negativně ovlivňované i geomorfologickými podmínkami

  Zatížení prostředí hlukem z dopravy i dalších aktivit

  Nekomplexní a místy nedostatečná péče o historické památky zejména mimo památkovou rezervaci 
hl. m. Prahy (historické jádro města)

  Znečištění vodních toků a ploch ve městě, jejich nízký ekologický i rekreační potenciál

  Nevyhovující stav některých městských a příměstských zelených ploch, částečně nefunkční systém 
zeleně

  Časté projevy vandalismu, nedostatečná čistota mnoha veřejných prostranství a místy zanedbaná 
údržba budov 

O Příležitosti (stávající a pravděpodobné budoucí příznivé vnější vlivy)

  Celoevropský trend směřující ke snižování negativních vlivů automobilové dopravy na prostředí města

  Vhodné využití uvolněných prostor a ploch zejména v oblasti vnitřního města, např. lokalit po zaniklých 
velkých průmyslových podnicích, opuštěných drážních pozemků apod.

  Další snížení znečištění ovzduší emisemi z průmyslové výroby a vytápění např. díky ekonomickým 
stimulům

  Zlepšení systému památkové péče včetně legislativního rámce a kontrolních mechanismů

  Revitalizace městské i příměstské zeleně v souvislosti s intenzivnějším vnímáním její ekostabilizační 
funkce

  Trend zdůrazňování ekologické i rekreační funkce vodních toků a ploch

  Vytvoření reálných předpokladů pro oživení sídlištních celků zejména doplněním infrastruktury 
a obnovou veřejných prostranství

  Rozvoj polycentrického uspořádání města umožňující odlehčení centra Prahy

  Větší rozprostření turistických cílů v rámci památkové rezervace hl. m. Prahy (historického jádra města) 
i mimo ni

  Efektivní a ekologicky šetrný systém odpadového hospodářství (vyšší podíl třídění a využití odpadů atd.)

T  Hrozby  (stávající a pravděpodobné budoucí rizikové 
 a negativní vnější vlivy)

  Znehodnocení památkových objektů (území) v důsledku jejich nevhodného využívání a necitlivých 
stavebních nebo urbanistických zásahů

  Nešetrné aktivity, které by mohly vést k narušení panoramatu Prahy a ke ztrátě genia loci

  Další nárůst negativních dopadů automobilové dopravy na prostředí a obyvatele města 

  Úbytek zeleně a nezastavěných (nezpevněných) ploch vhodných k ozelenění
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  Pokračující tlak na plochy přírodního charakteru a na výstavbu v jejich blízkosti

  Živelná urbanizace příměstské krajiny, narušování tradičních sídelních struktur a celkového krajinného 
rázu nevhodnou výstavbou, nedostatečná koordinace mezi Prahou a Středočeským krajem při 
organizaci využití prostoru

  Snižování retenční schopnosti městské a příměstské krajiny

  Nekázeň při hospodaření s materiály a odpady, riziko kontaminace půdy a podzemních vod

INFRASTRUKTURA

S Silné stránky (stávající příznivé charakteristiky Prahy)

  Dobře fungující městská veřejná doprava 

  Provozovaný regionální integrovaný systém veřejné dopravy

  Dostatečná střednědobá kapacita technických systémů, možnost použít vodní zdroj Podolí jako 
rezervní a doplňkový

  Převažující užívání ekologických paliv a centrálního zásobování teplem

  Postupná obnova a rozvoj energetických sítí

  Zlepšení kvality a zvýšení kapacity telekomunikačních sítí

W Slabé stránky (stávající rizikové a negativní charakteristiky Prahy)

  Vysoké nároky na přepravu lidí ve městě vyplývající z nerovnovážného rozmístění jednotlivých 
funkcí na území Prahy

  Nízká propustnost městských komunikací; nedostatek objízdných tras okolo Prahy a vnitřního 
města, který je zatím překážkou pro výrazné snížení objemu necílové dopravy ve městě; 
nedokončená silniční infrastruktura a její špatný technický stav

  Nedostatečná účinnost a s tím související nižší kapacita centrální čistírny odpadních vod 
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Zápis z 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) 

 institucionálně chráněné ZCHÚ 

 vysoká rekreační hodnota 

 dobře zachovaný krajinný ráz 

 blízkost centra 

 přiměřeně regulovaná zástavba 

 fenomén řeky Vltavy a nezastavěná 
niva řeky 

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

 historické památky  

 síť historických cest 

 výjimečné výhledy 

 kvalitní bydlení 

 vztah místních obyvatel k tomuto 
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 „třešovce“)> 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) 

 



PŘÍLOHA Č. 3  SEZNAM POZVANÝCH NA JEDNÁNÍ

Organizace
Botanická zahrada Praha OS Trojská iniciativa
ZOO Praha OS IUS Naturalis
ČZU OS Na Rybárně
Lesy hl. m. Prahy OS Předměstí Troje
GHMP Tenisový klub
Magistrát hl. m. Prahy BAMBUSÁRIUM
Nadace Quido Schwanka Jezdecká společnost Císařský ostrov
Fokus Jezdecký oddíl TJ Žižka Praha
Sokol Troja ÚČOV (manažer)
SaBaT Policie ČR (MOP Výstaviště)
Základní škola Povodí Vltavy
Trojské gymnázium s.r.o. Vlastníci pozemku
Mateřská škola Nad Kazankou Multiprojekt - Czech Consulting a.s.
MAATA Restaurace Sokol/Koloniál
Lesní klub Tři údolí Český svaz zahrádkářů
Galerie Trojský kůň Marina Vltava
HG sport Pražské Benátky s.r.o.
Městská policie Ekotechnické muzeum
Praha 6 zastupitelé Troja
Praha 7 ÚMČ Troja
Praha 8 Periurban Parks
Praha-Dolní Chabry Troja Catering
Praha-Ďáblice GES Group
Praha-Lysolaje Sportovní areál u Malé říčky
Zlatá Praha Ambra Professional
Diplomatický servis Zahradnická firma
Univerzita Karlova FHS Kavárnička
Univerzita Karlova FTVS ČSOP Troja
VŠ hotelová, katedra cestovního ruchu ČSOP Křivatec
Česká tábornická unie oddíl STOPA VRV
OS Troja Trojou OMI
OS Tři duby ACTON
OS Podhoří je v Troji URM
OS Troja dětem a05
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organizace kontaktní osoba pozice
ČSOP	Křivatec Rosendorf	Pavel,	Mgr. Statutární	zástupce
Útvar	rozvoje	hl.	m.	Praha Fejfar	Martin,	Mgr. Pracovník	ochrany	přírody	a	krajiny
ZOO	Praha Malina	Jiří Náměstek	ůtvaru	koncepce	a	rozvoje
ZOO	Praha Kotek	Jiří Stavební	oddělení
ZOO	Praha Palzer	Zuzana	Anna,	Dr.	 Náměstkyně	útvaru	kontaktu	s	veřejností
Magistrát	hl.	m.	Prahy Rom	Jiří,	Ing. Specialista	péče	o	chráněná	území
Magistrát	hl.	m.	Prahy Smejtek	Lubor,	Ing. Specialista	ochrany	přírody	a	krajiny
Magistrát	hl.	m.	Prahy Bednář	Ivan,	Ing. Vedoucí	oddělení	ochrany	přírody	a	krajiny
Multiprojekt	-	Czech	Consulting	a.s. Hejma	Petr,	Ing. Člen	představenstva	
Městská	část	Praha-Troja Bejček	Jaroslav Člen	zastupitelstva
JS	Císařský	Ostrov Fechtner	Jiří Ředitel	Jezdecké		společnosti	Císařský	ostrov
Městská	část	Praha	5 Jarolímek	Václav Vlastník	pozemků
Městská	část	Praha-Troja Knittel	Miroslav Obyvatel	ulice	Povltavská	a	člen	zastupitelstva
Občanské	sdružení	Troja	Trojou Čadská	Květoslava,	JUDr. Předsedkyně	OS	Troja	Trojou	a	členka	zastupitelstva
New	visit		s.r.o. Jiranek	Tomáš,	Ing.	et	Ing. Jednatel	společnosti
TJ	Sokol	Troja Zobal	Jan Starosta	TJ	Sokol	Troja
Městská	policie	hl.	města	Prahy	 Svatoň	Petr Zástupce	ředitele	Oblastního	ředitelství	MP	7
Právnická	fakulta	UK	Praha Damohorský	Milan,	Prof.	JUDr.	DrSc. Vedoucí	Katedry	práva	životního	prostředí

Studnička	Radek
Řeřicha	Jan

Česká	zemědělská	univerzita	v	Praze	 Kozák	Josef,	Prof.	Ing.	DrSc.,	dr.h.c. Zástupce	vedoucího	Katedry	pedologie	a	ochrany	půd
Česká	zemědělská	univerzita	v	Praze	 Galušková	Ivana,	Ing.	PhD. Katedra	pedologie	a	ochrany	půd
Městská	část	Praha-Troja Drdácký	Tomáš,	Ing.	arch. Starosta	MČ	Praha-Troja
Městská	část	Praha-Troja Smolová	Daniela,	Ing. Referentka	pro	životní	prostředí

Špoula	Štěpán,	Ing. Odborný	konzultant
Bernardová	Hana,	Ing. Odborný	konzultant

Nadace	Partnerství Nawrath	Martin,	Mgr. Moderátor
Česká	zemědělská	univerzita	v	Praze	 Hořejší	Matouš	


