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„Do Prahy vstupují enklávy přírody zejména podél přítoků Vltavy. Cenné přírodní prvky 
a rozsáhlejší zelené plochy najdeme také na okolních návrších, vltavských ostrovech, v 
městských parcích a lesoparcích. Město je součástí krajiny, která zároveň spoluvytváří 
jedinečný obraz Prahy. Zachování charakteru příměstské krajiny je proto jedním z výz-
namných cílů pražského strategického plánu.“ 
Strategický plán Hlavního města Prahy

„Urbanizace sama o sobě  neznamená ničení ekosystémů. Mnoho ekosystémů ve 
městech a jejich okolí se vyznačuje vyšší biodiverzitou než v krajině, kde převažují 
zemědělské monokultury. Poskytují také potraviny, pitnou vodu, umožňují její 
opětovné čištění, přispívají ke kvalitě života, jsou nositeli kulturních hodnot a vyznačují 
se mnoha dalšími přínosy. Zvláště když jsou dobře spravovány. Městské oblasti  v 
současnosti tvoří sice jen 2,8% světové rozlohy pevniny, ale žije v nich přibližně po-
lovina světové populace.“
Miléniové hodnocení ekosystémů, Zpráva z hodnocení, 2004Lille Metropole, Deûle Park
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE



2 ÚVOD

Tento dokument vznikl jako jeden z výstupů projektu 
Periurban parks, na kterém spolupracuje Katedra pe-
dologie a ochrany půd České zemědělské univerzity 
(ČZU) společně s MČ Praha-Troja a s dalšími 14 evrop-
skými partnery. Jižní část přírodního parku Draháň-Troja 
představuje jedno ze tří testovacích pilotních území v 
příměstské krajině evropských metropolí. Tento pro-
jekt je jedinečnou příležitostí sdílet cenné zkušenosti a 
úspěchy některých zahraničních partnerů a zhodnotit 
tak dlouhodobou snahu MČ Praha Troja rehabilito-
vat příměstskou krajinu Trojské kotliny jako důležitou 
součást metropole a zkvalitnit péči o ní. Významný 
není jen pro městskou část. Dobré příklady a metodické 
postupy projektu mohou stejně tak přispět k úspěšnému 
plnění stanovených prioritních cílů Hlavního města 
Prahy. 

Zachování, rozvoj a obnova přírodních ekosystémů je 

jedním z jeho hlavních poslání, slouží tedy jako výz-

namný prvek ekologické stability území. Díky své 

komplexní povaze vyvažuje nedostatky naopak úzce 

zaměřeného územního systému ekologické stability. Na-

pomáhá zvyšování životní úrovně a společenského stat-

utu okrajových oblastí města, čímž významně přispívá 

ke konkurenceschopnosti měst. Pomáhá čelit tíživým 

dopadům suburbanizace, zejména vzniku sídelní kaše. 

Podmínkou je jeho zapojení do provázaného celku ob-

dobných krajinných ploch po obvodu města. 

Periurbánní park může být skutečně součástí veřejného 

prostoru města, podobně důležitou jako náměstí, 

divadla, muzea a tržnice. Může být místním ohniskem 

kulturních a sportovních událostí, osvěty, vzdělávání i 

místem odpočinku. Nutná je jeho těsná vazba na jádro-

vou oblast města skrze veřejná prostranství a městské 

parky, včetně napojení na systém veřejné dopravy.

PŘÍMĚSTSKÝ PARK – EVROPSKÝ KONCEPT ROZVOJE 
PŘÍMĚSTSKÉ KRAJINY

Předmětem zájmu evropského projektu Periurban parks 

je území nacházející se na přechodu mezi městem a vol-

nou krajinou –  tedy fragmenty přírodních a zemědělských 

ploch v bezprostředním kontaktu se zástavbou. Tento 

prostor je nově chápán jako fenomén vyžadující osobitý 

a celostní přístup, pro který byl vyvinut koncept Periur-

banního nebo-li příměstského parku. Přírodě a krajině na 

okraji města nabízí rámec uchopitelný jak pro odborníky 

v územním plánování, tak pro širokou veřejnost. A to s 

vědomím jistoty, že díky jeho nástrojům, doporučeným 

krokům a opatřením lze skutečně docílit vyvážené a 

dlouhodobě udržitelné správy území. Správa periurbán-

ního parku je přitom založena na mezioborové spolu-

práci úředníků, veřejnosti a na dobrovolné účasti. Jen 

stěží jej lze uskutečnit bez rovnocenného zapojení všech 

důležitých osob včetně místních obyvatel, politiků, 

občanských sdružení, vlastníků pozemků, podnikatelů, 

zemědělců a krajinářských architektů, zemědělských 

inženýrů, biologů a dalších. Bez společného přesvědčení 

o hodnotě parku a bez ochoty spolupracovat zůstane 

pouze námětem na papíře. Z velké míry tedy vyžaduje 

zvládnutí metod sociální komunikace a participace. 



SOULAD PROJEKTU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

„Praha chce dosáhnout kvalitního přírodního
a urbánního prostředí při respektování principů
udržitelného rozvoje. Usiluje o podstatné
snížení současné ekologické zátěže a o dosažení
rovnováhy mezi sídelními strukturami
a krajinou tak, aby se stala městem čistým,
zdravým a harmonickým“

K naplnění této strategické vize se městská správa (samospráva, úřady a městské organizace) zavazuje „ ve spolupráci s ostatními složkami veřejného sektoru, se 
soukromým sektorem a s obyvateli města“ mimo jiné: „ rozvíjet harmonický vztah města a příměstské krajiny, přede vším ve snaze zmírnit negativní dopady sub-
urbanizace a rozpínání města; - usilovat o dosažení souladu mezi rozvojem města a ochranou jeho historického, kulturního a přírodního bohatství; - využívat všech 
dostupných prostředků komunikace s veřejností v otázkách ochrany životního prostředí a při přípravě rozvojových záměrů města.“ 
Strategický plán Prahy, str.72

Příměstský park jako ucelený program, soubor praxí prověřených nástrojů, dále plně koresponduje s důležitým cíli v oblasti ochrany prostředí Strategického plánu 
Prahy:

P3:  Trvale možný soulad města a přírodního prostředí 

P4: Rozvoj města respektující historické a kulturní dědictví 

P5: Koncepční řešení problémů životního prostředí se zapojením veřejnosti

Díky jeho komplexnosti pomáhá zároveň naplňovat další strategické cíle rovnou v několika oblastech. Zejména v oblasti konkurenceschopnosti, bezpečnosti a v 
oblasti lidé a město.
 



3 HLAVNÍ PŘÍNOSY PŘÍMĚSTSKÉHO PARKU

OCHRANA  BIODIVERZITY A EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽEB  
 
ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA VE MĚSTĚ – PLNOHODNOTNÉ ZAČLENĚNÍ 
PŘÍMĚSTSKÝCH PŘÍRODNÍCH I ZEMĚDĚLSKÝCH OBLASTÍ DO ORGANISMU MĚSTA

DOSAŽENÍ UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE V SOULADU S HODNOTAMI 
PŘÍMĚSTSKÉ KRAJINY

ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A  EFEKTIVNÍHO MANAGEMENTU NEZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ

GLOSÁŘ

Biodiverzita: „bohatství života na Zemi, miliony rostlin, živočichů a mikroorganismů, včetně genů, které obsahují, a složité ekosystémy, které vytvářejí životní prostředí“ Kindlmann, Jersáková

Ekosystémové služby: jde o pojem nového oboru ekonomie přírody. Jedná se o vyjádření přínosů ekosystémů pro kvalitu lidského života. Ekosystémové služby se dělí na služby zásobovací (potrava, dřevo, 
pitná voda, palivo, aj.), regulační služby (regulace podnebí, záplav, nemocí, čištění vody, apod.), kulturní služby (estetické, duchovní, vzdělávací, rekreační, aj.) a služby podpůrné (oběh živin, tvorba půdy, 
primární produkce, apod.).

Příměstská, periurbánní oblast:  oblast „rozhraní“ města a krajiny, která se vyznačuje vlastnostmi obou. Často dochází k jednostrannému rozvoji města a k následné degradaci krajiny, což vede ke snížení 

hodnoty území jako celku. V případě zajištění odpovídající péče o její krajinné segmenty (přírodní i zemědělské) dochází zároveň k významnému zhodnocení přilehlých městských ploch.



4 VYMEZENÍ ÚZEMÍ

Pilotní území bylo na počátku projektu zvoleno v 
hranicích Přírodního parku Draháň-Troja vyhlášeného 
na základě zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny. 

K původní hranici řešeného území se vztahuje také 
tzv. teritoriální analýza provedená pro účely projektu. 
Hlavním partnerem ČZU spolupracujícím na projektu se 
stala  MČ Praha-Troja spravující jižní část parku. Avšak 
hranice přírodního parku v této části příliš nekorespon-
duje s dochovanými přírodními segmenty s vysokým 
rekreačním potenciálem a s významnými fragmenty 
původní krajiny. Vlastní řeka Vltava, Císařský a bývalý 
Holešovický ostrov se nacházejí v těžišti Trojské kotliny, 
ale již mimo jeho hranice. 

Tento rozpor vychází z odlišného účelu tzv. přírodního 
parku a tzv. příměstského neboli periurbánního 
parku v evropském pojetí. První je v souladu s českou 
ochranářskou tradicí především konzervativním nástro-
jem, který se vymezuje ve stabilizovaných krajinách s 
ustáleným charakterem. Záměrem jeho vyhlášení je 
ochránit stávající harmonický ráz krajiny. Není však vy-
baven žádnými specifickými nástroji (ani administra-
tivními, ani plánovacími), které by umožnili reagovat 
na dynamické změny prostředí, přírodní i socio-kulturní 
vývoj, které jsou v příměstských oblastech značné. Také 

se s ním nepočítá jako se strukturním prvkem při územním plánování města.
Z toho důvodu se předložená SWOT analýza vztahuje k území MČ 
Praha-Troja, jako součásti většího krajinářského celku Trojské kotliny a niko-
liv k přírodními parku Draháň-Troja v jeho současných hranicích.   

oblast Trojské kotliny

hranice PP Drahaň - Troja
hranice MČ Praha - Troja
oblast Trojské kotliny

POJETÍ PŘÍMĚSTSKÉHO A PŘÍRODNÍHO PARKU JE JINÉ



5 SWOT

SWOT analýza je ověřený nástroj dlouhodobého 

(strategického) plánování, jenž je důležitý pro analýzu 

a tvorbu politik. Slouží k identifikovaní silných (angl: 

Strengths) a slabých (angl: Weaknesses) stránek, 

příležitostí (angl: Opportunities) a hrozeb (angl: 

Threats) spojených s určitým projektem.

 

Vypracování SWOT analýzy proběhlo v několika 

krocích. Došlo k zapracování identifikovaných silných, 

slabých stránek, příležitostí a hrozeb z dokumentů 

uvedených výše. Na základě studia materiálů poskyt-

nutých zahraničními partnery projektu Periurban 

parks a doporučení, které vyplynuly ze společné met-

odologie i vzájemných rozhovorů, byla SWOT analýza 

doplněna o nové body. Na setkání  s občany, zástupci 

organizací a odborníky 13.3. 2012 byla veřejně disku-

tována a doplněna o další postřehy a podněty.

a. setkání s občany, se zástupci organizací a odborníky dne 13.3. 2012 – společná SWOT 
analýza
   
Na setkání bylo pozváno přes 90 osob (viz seznam pozvaných v příloze č.3) – zástupců významných or-
ganizací, veřejné správy, odborníků, majitelů důležitých pozemků, podnikatelů a  mimo jiné občanských 
sdružení. Na setkání přišlo celkem 29 osob. Kromě zpracovatelského týmu, MČ Praha -Troja a ČZU, 
přišli úředníci z odboru prostředí MHMP, zástupci ZOO Praha a další. Jednání se ovšem neúčastnili 
zástupci některých důležitých stran (viz prezenční listina, příloha č. 4). Hlavním předmětem setkání bylo 
prověření SWOT analýzy a doplnění o další postřehy a podněty. 



Návrh cestní sítě, Krajinářská studie Praha – Troja, 2O11, Steiner, Sendler

b. další podklady a zdroje

předcházející projektu 

- krajinářská studie Praha-Troja, 2O11, Steiner, Sendler
- Teze Strategie obnovy a rozvoje Troje schválené Zastupitelstvem městské části Praha-Troja, 2007
- Zápisy  a pracovní materiály z komise pro rozvoj a obnovu Troje
- Dotazníkové šetření  ke konceptu nového územního plánu, Troja, 2008

v rámci projektu

- „Good practices“ dobré příklady uvedené ve společné metodice projektu Periurban parks
- využití poznatků ze setkání pracovních skupin zahraničních specialistů: Fedenatur, Danube-Ipoly, Vitosha, Lisboa 
- Setkání s občany, se zástupci organizací a odborníky dne 13.3. 2012 – společná SWOT analýza



SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

• pozitivní vztah a zájem obyvatel o místní krajinu a dění v Troji
• zachované přírodní i kulturní hodnoty  příměstské krajiny
• vysoká úroveň biodiverzity
• významné architektonické dědictví
•     institucionálně zajištěná ochrana  
•     přítomnost důležitých kulturních a osvětových institucí
•     oblíbenost  - Troja jako rekreační cíl 
•     kvalitní obytné prostředí
•     blízkost centra města 

•     slabá informovanost a povědomí o hodnotách příměstské krajiny
•     přírodní a umělé bariery  v území
•     uzavřené areály ZOO a PBZ jako cíl masové rekreace  
•     veřejnému prostoru není věnována odpovídající pozornost
•     péče o přírodní a krajinné části je omezená 
•     chybí systém  správy příměstské krajiny v  Praze
•     malý rozpočet obce
•     složité majetkové vztahy
•     nedostatečná komunikace zájmových skupin v území

•     zajištění informování veřejnosti, osvěta - vzdělávání, propagace 
•     komunikace a spolupráce všech zájmových skupin v území
•     zapojení parku do celoměstského systému pražské zeleně 
•     zlepšení rekreační využitelnosti některých částí území 
•     zvýšení kvality řešení veřejných prostranství a technických prvků v území
•     zlepšení vnitřní  prostupnosti území
•     dopravní koncepce v souladu s příměstským parkem
•     zajištění péče o “zelené plochy“ v území 
•     volba dobré strategie finančního zajištění a plány ekonomického rozvoje 
•     inspirace zdařilými příklady z jiných území podobného charakteru

•     zvyšování tlaku na zástavbu v přírodně / krajinářsky cenných lokalitách 
•     snižování prostupnosti území 
•     pokračující degradace kvalitních přírodních biotopů 
•     rekreační rozvoj bez vazby na trojskou krajinu 



pozitivní vztah a zájem obyvatel o místní krajinu a dění v Troji

        - velký podíl starousedlíků, kteří se vzájemně znají

        - množství aktivních spolků a organizací

zachované přírodní i kulturní hodnoty  příměstské krajiny

       - patrná geologická historie a říční fenomén: Trojská kotlina, 

         Dolnovltavský kaňon, řeka Vltava

       - zachovaný jedinečný historický obraz a charakter krajiny 

         na okraji Prahy

       - fenomén řeky Vltavy a její nezastavěné nivy

       - výjimečné výhledy 

       - tradiční využívání místních zdrojů: ovocnářství a vinařství 

       - trasy historických cest – osnova území

vysoká úroveň biodiverzity

       - rozmanitost přírodních stanovišť

       - velké zastoupení chráněných a jedinečných druhů

SILNÉ STRÁNKY

vinice sv. Kláry a ovocný sadu Trojského zámku: fungující zemědělství je předpokladem udržitelné příměstské krajiny 

výrazné působení říčního fenoménu řeky Vltavy v Trojské 
kotlině

stepní trávníky, 
PP Čimické údolí

četné kulturní aktivity jsou příležitostí k setkání



významné architektonické dědictví

       - barokní areál trojského zámku  a viniční  usedlosti 

       - venkovská architektura rybářské osady

       - historicky i architektonicky cenné vily z konce 19. a první 

         poloviny 20. století

institucionálně zajištěná ochrana  

        - jen v Troji se nachází: významná přírodní rezervace, 5 přírodních památek,  

          funkční nadregionálního biokoridor, evropsky významná lokalita NATURY 2000,  

          přírodní park, venkovská památková zóna a 21 kulturních památek.

přítomnost důležitých kulturních a osvětových institucí

        - Zoologická zahrada, Botanická zahrada a Galerie hlavního města Prahy          

           v Trojském zámku

        - jde o organizace,  jejichž posláním je rozvoj a ochrana kulturního i                                     

          přírodního dědictví 

        - personálně i finančně zajištěné s kvalitní propagací a dopadem na                  

          širokou veřejnost 

Trojský zámek, klenot barokní architektury

Pustá vinice, nížinné vřesoviště, Evropsky významná loka-
lita NATURA 2000

viniční usedlost Sklenářka, kulturní památka



oblíbenost  - Troja jako rekreační cíl 

        - přítomnost atraktivních celoměstských cílů 

          (ZOO, BZ, zámek - popularita, velká návštěvnost)

        - rekreační přitažlivost nivy řeky Vltavy

        - a  krajinných partií náhorní plošiny -  lesoparku i 

          ovocných sadů 

kvalitní obytné prostředí

        - ideál bydlení v přírodě

        - blízkost centra a napojení na veřejnou dopravu

        - vysoký sociální statut území

blízkost centra města 

        - snadná dostupnost pro obyvatele i turisty

        - vliv na ekonomický rozvoj území

30 minut chůze od Pražského hradu

lavička na Pusté vinici s výhledem na PrahuBenšova vila, významná památka funkcionalistické 
architektury

ZOO je každodenně cílem tisíců turistů přístupné místo u řeky pod Trojskou lávkou



SLABÉ STRÁNKY

návštěvnicky vytížené areály PBZ a ZOO způsobují dopravní zátěž

povodňový val odděluje řeku Vltavu od obce rozsáhlá oblast volné krajiny ZOO mimo lesní areál 
je oplocená

slabá informovanost a povědomí o hodnotách příměstské krajiny

        - o hodnotě přírodních prvků pro město 

        - o významu lokální a příměstského zemědělství

přírodní a umělé bariéry  v území

        - řeka a skály jako přirozená bariera

        - liniové stavby (protipovodňový val – oddělení Troje od řeky, 

          dopravní stavby pražského okruhu)

        - velké areály – BZ, ZOO,ČZU, větší neprostupné úseky vilových 

           kolonií se zahradami

uzavřené areály ZOO a PBZ jako cíl masové rekreace  

        - rozvoj stojící především na  zvyšování návštěvnosti a nabídce 

          celodenního programu uvnitř areálu bez vazby na okolí.

        - většina 1 200 000 návštěvníků ročně parkem jen projíždí 

         (prázdné restaurace x silné zatížení automobilovou dopravou)  

        - významná bariéra v území  - neprostupnost

        - vizuální narušení trojské krajiny 

          (umisťování velkých staveb a nutné infrastruktury)

        - vyvolané kolize mezi pěší a motorovou dopravou na mnoha 

          místech v parku. 



opuštěné plochy bez údržby, trojské stáně

veřejný prostor řešený pouze z hlediska motorové dopravy

opuštěné plochy bez údržby, třešňový sad

veřejnému prostoru není věnována odpovídající pozornost

        - chybí systém pěšin, stezek a dobře dimenzovaných hlavních cest, 

          lavičky, koše, místa odpočinku a zastavení, kvalitní restaurace, tržiště  

          zemědělských produktů. kvalitní veřejná prostranství v zastavěných  

          částech  a na jejich okrajích (plácky, náves), informační a naučné   

          prvky

        - oplocení, objekty technické infrastruktury a stavby dopravní 

          infrastrukty jsou často nevzhledné

        - chybí koordinace a  komplexní řešení v malém měřítku 

          veřejného prostranství

        - zeleň je vysazovaná bez jasného záměru a bez vztahu k charakteru   

          jednotlivých míst

        - zpravidla žádná nebo nízká architektonická úroveň většiny zásahů

 

péče o přírodní a krajinné části je omezená 

        - zánik cenných biotopů (stepních lokalit) z důvodů chybějícího            

          tradičního využívání území (pastva, kosení, vyřezávání křovin)

        - snižování biodiverzity

        - zánik a zarůstání třešňových sadů, polí a zelinářských zahrad.

        - pustnutí zahrádek

        - přítomnost sociálně problematických skupin, vandalismus

        - opuštění 



nedostatečná regulace zastavitelných plochopuštěný sad v důsledku nezájmu majitelů o zemědělskou 
činnost

 složité majetkové vztahy

       - velké množství vlastníků

       - nesoulad mezi typem pozemku (např. zemědělským) a záměry majitelů

       - restitutiční nejasnosti 

nedostatečná komunikace zájmových skupin v území

       - neprovázanost jednotlivých rozvojových plánů a záměrů místních 

         zájmových skupin

       - chybí zastřešující organizační struktura 

malý rozpočet obce

        - nepoměr mezi množstvím návštěvníků a investicemi do 

          infrastruktury v Troji

        - nevyváženost investic v rámci území  (PBZ, ZOO versus ostatní     

          plochy zeleně a veřejných prostranství v rámci území)

chybí systém správy příměstské krajiny v  Praze

        - nedostatečné využití nástroje tzv. přírodních parku, který navíc 

          nezahrnuje některé důležité části volné krajiny: chybí řeka 

          Vltava a  Císařský ostrov a  plocha bývalého Holešovického   

          ostrova

        - chybí schválený koncepční plán rozvoje: strategie, plán péče,     

          regulační plán určený výhradně  pro nezastavitelné přírodní a  

          krajinné plochy ve městě.

        - nedostatečná regulace  zastavitelných ploch v sousedství parku  

          ve stávající územně plánovací dokumentaci (ÚP)        

       - chybí  koordinátor „parku“(organizace mající na starosti správu      

         důležitých celků příměstské krajiny)

       - chybí finanční zajištění plánovacího procesu i vlastní péče



Holešovický ostrov, vlivem fragmentace způsobené dopravní 
infrastrukturou je zcela opuštěn a pustne



PŘÍLEŽITOSTI

zajištění informování veřejnosti, osvěta - vzdělávání, propagace 

        - na místní i nadmístní úrovni 

        - posílení místní identity

        - docenění hodnot území

komunikace a spolupráce všech zájmových skupin v území

        - zřízení nebo pověření organizace, která bude mít koordinaci aktivit v  

          parku na starosti

        - zajištění spolupráce místních obyvatel, politiků, občanských sdružení,           

          vlastníků pozemků, podnikatelů, zemědělců a krajinářských 

          architektů,  zemědělských inženýrů, biologů a všech dalších příznivců

        - formou dobrovolných pracovních a poradních skupin

zapojení parku do celoměstského systému pražské zeleně 

        - scelení volných krajinných ploch po obvodu a uvnitř města v 

          jednotný systém příměstských parků  

        - vazba skrze pěší cesty, veřejná prostranství  a městské parky s 

          Dejvicemi, Holešovicemi a Libní

        - zajištění důležité návaznosti v  oblasti Pelc Tyrolky a 

          Holešovického  ostrova

dubový rondel jako nový orientační bod v krajině, Lille Metropole, Deûle park.



zvýšení kvality řešení veřejných prostranství a technických prvků v 

území

        - zajištění koordinace dílčích zásahů v malém měřítku 

           veřejného prostranství , formou komplexního návrhu 

        - zajištění  společné koncepce pro tyto úpravy

zlepšení vnitřní  prostupnosti území

        - systém cest

        - zprůchodnění  „kritických“ míst. Dohodou  s PBZ a ZOO a 

          soukromými  vlastníky. 

        - koordinace plánovaných záměrů

zlepšení rekreační využitelnosti některých částí území 

        - doplnění rekreační vybavenosti

        - obnovení vyhlídek

        - využití potenciálu řeky a její nivy ve všech jejích funkcích                                

         (protipovodňová, rekreační, sportovní, ekologická, atd.)

zajištění péče o “zelené plochy“ v území 

        - rozdělení ploch podle intenzity péče na téměř bezzásahové, na   
         plochy s občasnými zásahy a na plochy s pravidelnou péčí 
        -  rozvoj tradice využívání místních zdrojů: ovocnářství, vinařství,                                 
           zelinářství, pícninářství, chov koní, ovcí a koz, podpora místních 
           forem zemědělství.  
        - využití pastvy pro péči o zelené plochy
        - zapojení všech relevantních subjektů do péče o území 
          (především ZOO a BZ)
        - zapojení místních obyvatel do údržby krajiny
        - sdílení zdrojů a synergie spolupráce

vyhlídkové zastavení na valu bývalé odkalovací nádrže, Lille Metropole, Park Deûle



dopravní koncepce v souladu s příměstským parkem

        - pěší a cyklistická doprava jako důležitá součást systému

        - využití všech dalších možností dopravy nenáročných na 

         infrastruturu (např. využití řeky Vltavy)

        - řešení individuální automobilové dopravy –  spíše systém menších                              

          parkovišť  motivace využití jiných způsobů dopravy uvnitř parku

volba dobré strategie finančního zajištění a plány ekonomického rozvoje 

        - zapojení nevyužitých vnitřní zdrojů pocházejících z vlastních 

          aktivit v území  

        - dobře definované a schválené cíle umožní  lepší využívání 

          grantů a dotací.

příměstská krajina jako divadelní scéna, premiéra představení HoriZone v příměstském parku Prés du Hem, Lille Metropole zelinářská zahrada na okraji města citlivě začleněná do parku, 
Lille Metpole, Le Marais de Fretin



inspirace zdařilými příklady z jiných území podobného charakteru

        - využití zkušeností partnerů projektu PERIURBAN Parks

        - využití zkušeností z jiných území 

Fotografická příloha - Příměstské parky v Lille Metropole, Francie

Hlavním cílem péče o příměstskou přírodu v metropolitní oblasti Lille je ochrana ekosystémů 

a biodiverzity, což rozhodně neznamená, že by se méně myslelo na kvalitu života obyvatel 

metropole. Naopak díky kvalitnímu krajinářskému návrhu a dobré výtvarné a architektonické 

úrovni vzniká prostor, který umí obojí. Etika a filozofie vztahu člověka a přírody je v Deûle 

Parku, který v roce 2009 získal Evropskou cenu za krajinu (Cena Evropská komise), čitelná v 

každé drobné úpravě. Nové cesty s alejemi mezi políčky zemědělců nebo úzké pěšinky proplé-

tající se divokým luhem, subtilní dřevěné lávky vedoucí přes tůně a slepá ramena, příjemná 

zastavení a dočasná umělecká díla se vyznačují vysokou působivostí.

vycházková cesta podél jezera Heron, Lille Metropole, Villeneuve d’Asc

dřevěné molo vedoucí návštěvníky skrze mokřadní vrbové křoviny v  údolí, Lille Metropole, Le Marais de Fretin



HROZBY

zvyšování tlaku na zástavbu v přírodně/krajinářsky cenných lokalitách 

        - fragmentace krajinných celků a snížení jejich hodnoty

        - další vyvolaná infrastruktura

        - ponechávání zemědělských ploch „ladem“ po dlouhá období v 

          důsledku spekulací

snižování prostupnosti území 

        - zejména pro pěší v důsledku zániku pěších cest

        - vznik nové liniové infrastruktury tvořící bariery v území - kapacitní

           komunikace, tramvajový viadukt

        - změna využívání původně volně přístupných ploch

pokračující degradace kvalitních přírodních biotopů 

        - absence seče a pastvy v případě travinnobylinných porostů

        - změna využití území vedoucí k zániku konkrétních biotopů 

        - černé skládky jako důsledek nezájmu a nedostatečného využití obyvateli

rekreační rozvoj bez vazby na trojskou krajinu 

        - další rozvoj a zvyšování návštěvnosti ZOO a BZ - zabírání volných

          krajinných ploch, zvyšování automobilové dopravy, budování vyvolané

          infrastruktury

        - rozšiřování rekreačně zábavního areálu charakteru „výstaviště“

        - cyklostezky jako čistě dopravní stavba bez vazby na okolí a 

          začlenění do krajiny

pokračující suburbanizace v místě nejcennější části Trojské krajiny

nová čtvrť nad Pustou Vinicí




