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Abstrakt: 
Příměstský park je v Evropě osvědčeným nástrojem rozvoje příměstské krajiny, který pomocí 
koordinované správy území překlenuje správní hranice a sdružuje místní aktéry. V příspěvku 
je věnována pozornost konceptu příměstského parku a na několika příkladech evropských 
příměstských parků jsou představeny hlavní principy takové správy území. Detailněji se text 
věnuje oblasti kolem soutoku Vltavy a Berounky na jihozápadě Prahy, kde Institut plánování a 
rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) připravuje založení Příměstského parku Soutok. Cílem 
projektu je vedle ochrany krajiny také koordinace a podpora místních projektů, budování 
identity parku, rozvíjení a vzdělávání místní komunity a především tvorba krajiny, kde 
ekologické hodnoty jsou v rovnováze s ekonomickými a kulturně-sociálními potřebami území.  
 
Abstract: 
A Periruban Park is a recognised tool for the development of periurban landscape in Europe. 
With the help of coordinated management, it crosses administration borders and connects local 
stakeholders. This paper focuses on the concept of Periurban Park. Using several Periurban 
parks from Europe as an example, it presents the main principles of this type of management. 
In detail, the paper focuses on the area around the confluence of Vltava and Berounka Rivers, 
located in the south-west of the capital city of Prague. Here, the Prague Institute of Planning 
and Development is preparing an establishment of the Periurban Park Confluence. Apart from 
landscape protection, the goals of the project are coordination and support of local projects, 
building of the park’s identity, development and education of the local community and 
especially creating a landscape where natural values are in balance with economical and socio-
cultural needs of the area. 
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1. Příměstský park jako nástroj péče o krajinu 

Více než 80 % evropské populace žije ve městech a v jeho blízkém okolí. Zájmem měst by 
proto mělo být vytvářet a zajišťovat kvalitní životní prostředí, které má významný pozitivní 
vliv na urbanizované prostředí a jeho obyvatele. Příměstská krajina, ležící v bezprostřední 
blízkosti urbanizovaného prostředí, nese hodnoty, tzv. ekosystémové služby, které mohou 
právě kvalitu života ve městě podstatně zvýšit. V zájmu měst by proto mělo být takovou krajinu 
rozvíjet a chránit. Jako manažerský nástroj, který vede k zajištění hodnot příměstské krajiny,  
se v Evropě využívá příměstského parku. 

Příměstský park je nástrojem správy a rozvoje přírodního a zemědělského území příměstských 
oblastí. Díky koordinované a integrované správě, jejíž podstatou je dohoda mezi místními 
aktéry, je zajištěn vyvážený a udržitelný rozvoj oblasti jako celku napříč vlastnickými  
i administrativními hranicemi. Příměstský park také přináší kontrolu nad rozrůstáním měst do 
vlastního krajinného zázemí a napojuje veřejný prostor na okolní volnou krajinu. 

Příměstský park není formou klasické ochrany ve smyslu legislativně chráněných přírodních 
parků, ale vede k integrovanému rozvoji území v ekologické, sociální i ekonomické oblasti. 
K vyhlášení příměstského parku dochází většinou ve velkých městech a jejich aglomeracích, 
přičemž rozloha území i počet místních stakeholderů může být různý. Jedná se tedy o volný 
nástroj, který je možný přizpůsobit podmínkám dané metropole. Příměstský park se osvědčil 
např. v Barceloně, Lille, Miláně, Lisabonu nebo ve Vídni (viz dále). 

Příměstské parky mají vlastní výkonnou správu a systém finančních i regulačních nástrojů. 
Nezávislý řídící orgán a management sdružuje všechny místní aktéry, kteří mu předkládají své 
vstupy a řídící orgán je dále využívá ke konkrétním akcím (investičním záměrům, místním 
opatřením, podpoře podnikatelských záměrů, žádostem o granty apod.). Koordinací, vzájemnou 
informovaností a synergií dílčích záměrů dochází k naplňování společně definované vize 
území. 

Příměstské parky fungují jako spojnice urbanizovaného prostředí s okolní volnou krajinou. Jsou 
jedním z hlavních prvků zelené infrastruktury velkoměst, která má díky soustavě jednotlivých 
prvků (na regionální úrovni také další přírodní oblasti, dálkové rekreační stezky, 
obhospodařovaná lesní a zemědělská půda apod.) mnohostranný pozitivní vliv na zdraví  
a kvalitu života lidí a celkově na dobrý stav ekosystémů. 

Život ve městě má na zdraví lidí významný vliv. Často jde o přelidněné prostředí s přemírou 
hluku a znečištěného ovzduší, které může u obyvatel vyvolávat nadměrný stres. Přírodní 
prostředí naopak neblahé vlivy eliminuje a přispívá tak ke zlepšení života ve městě. Příměstské 
parky v blízkosti měst proto vytvářejí zdravé prostředí pro volný čas, rekreaci a kontakt 
s přírodou, a to především díky komplexnosti jimi poskytovaných služeb. Těmi může být 
zlepšení kvality ovzduší, zmírnění přehřívání zastavěného území, uchovávání vodních zdrojů, 
absorpce uhlíku, zadržování a zpomalení otoku dešťových vod nebo zachování biologické 
rozmanitosti. 
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Kromě těchto tzv. regulačních ekosystémových služeb jsou příměstské parky důležité pro 
místní hospodářský rozvoj. Do oblasti přivádějí turistický ruch a napomáhají rozvoji 
venkovských oblastí a udržitelného hospodaření (např. komunitní zemědělství). Turistický ruch 
může podpořit lokální produkci, obchod, gastronomii a další služby související s ekoturismem. 
Kromě prostoru pro venkovní rekreaci, odpočinek a relaxaci je příměstský park také místem 
pro rozvoj kulturních a společenských aktivit, vzdělávání a zvyšování povědomí o místním 
kulturním a přírodním dědictví. Tím dochází k posilování sounáležitosti s územím a podpoře 
místní komunity. Celkově příměstské parky přispívají k atraktivitě metropolí, které jsou díky 
nim příznivější pro život. 

Tabulka 1: Sedm aspektů správně fungujícího příměstského parku 

1. Politika a regulace 

Do běžných praktik místního rozvoje je nutné zařadit politiku  
a plánovací nástroje příměstských parků. Základním nástrojem je také 
definování krajiny pomocí land use a zónování oblasti, které pomohou 
správně specifikovat charakteristiky a regulace pro každou zónu 
v parku. 

2. Správa a management 
Nezávislá správní struktura se jeví na základě dosavadních zkušeností 
jako nejefektivnější. 

3. Životní prostředí 
Příměstský park by měl být součástí širší ekologické sítě a měl by plnit 
ekologickou i sociální roli. Pro správné fungování ochrany je důležitá 
znalost místních podmínek životního prostředí. 

4. Sociální a komunikační 
aspekt 

Příměstský park vytváří nový model vztahu občanů k životnímu 
prostředí a je místem pro sociálně-rekreační aktivity. Pravidelné 
monitorování návštěvníků a jejich zpětná vazba je důležitá pro 
každodenní fungování parku. 

5. Kulturní aspekt 

Kulturní dědictví dané oblasti je jedním z klíčových faktorů pro 
založení a rozvoj parku. Prostředí a zázemí parku je možné využívat 
k různým kulturním aktivitám například pro školy, širokou veřejnost 
nebo pro pořádání speciálních kurzů a výzkumů.  

6. Financování a 
ekonomie 

Finanční nezávislost je předpokladem pro rozvoj parku. Neměla by se 
zaměřovat jen na ekonomické podnikání, ale měla by být orientována 
především sociálně a environmentálně.  

7. Infrastruktura a 
dostupnost 

Příměstské parky by měly přispívat k vytvoření městské 
infrastruktury, při minimálním narušení přírodních a kulturních 
hodnot. Cesní síť by měla být součástí integrované infrastruktury 
uvnitř a vně parku. Pro lepší dostupnost je dobré vytvořit mezi parkem 
a okolní krajinou hustou síť pěších a cyklistických tras, uvnitř parku 
vytvořit tematické okruhy. Důležité části parku by měly být 
bezbariérové. 

Zdroj: PERIURBAN PARKS: Improving Environmental Conditions in Suburban Areas, TOOL KIT, 
2012 



 

4 
 

Tabulka 2: Úloha příměstského parku, jak byla uvedena v Koncepci pražských břehů 

• Kontinuální péče o hodnotnou krajinu a kvalitní prostředí (veřejný prostor, architektura, 
infrastruktura); 

• symbióza přírodních hodnot a využití krajiny; 
• vyhodnocení a využívání ekosystémových služeb krajiny; 
• správa území jako jednoho celku; 
• zlepšení vazeb na okolní regiony; 
• ucelený systém cest pro různé druhy pohybů; 
• rozptyl rekreační zátěže na celé území; 
• transformace brownfields a industriálního dědictví do nových forem využití; 
• podpora kulturního a společenského života; 
• stanovení a užívání jednotné vizuální identity (informační systém, webové stránky, jednotné 

či integrované vstupenky, jednotná grafika apod.); 
• vyvážení celoměstských a lokálních aktivit; 
• vzájemná podpora v území – příjmy ze služeb a aktivit se vracejí zpět do území parku, 

podpora krátkých ekonomických vazeb, aktivace periferie; 
• koordinace aktivit a záměrů v území; 
• koordinovaná dopravní koncepce v souladu s příměstským parkem; 
• koordinované žádosti v dotačních programech a grantech; 
• koordinované investice do údržby; 
• koordinovaná komunikace s veřejností, městem, médii apod.; 
• spolupráce a komunikace administrativních jednotek, regionu, místních aktérů a vlastníků; 
• vytvoření priorit a etapizace jednotlivých cílů; 
• zajištění managementu, péče a údržby parku. 

Zdroj: Koncepce pražských břehů, 2014 

 

2. Příklady dobré praxe z Evropy 

Následující kapitola vychází z přehledu pěti příměstských parků, který byl zpracován IPR Praha 
v roce 2016 pro potřeby konference Společně na Soutoku. Informace byly čerpány z webových 
stránek Evropské asociace příměstských parků Fedenatur, webových stránek konkrétních 
parků či municipalit a z dokumentu PERIURBAN PARKS: Improving Environmental 
Conditions in Suburban Areas, TOOL KIT (2012). 

2.1 Espace Naturel Lille Métropole, Lille, Francie 

Příměstský park metropolitní oblasti Lille se nachází v severní Francii v těsné blízkosti 
belgických hranic. Rozkládá se na ploše kolem 1 300 hektarů a spadá pod 14 obcí. Příměstský 
park je spádovou rekreační oblastí pro 1,6 milionu francouzských a belgických obyvatel  
a dostupný během 15 minut jízdy z centra města Lille. 
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Obrázek 1: Schéma metropolitní oblasti Lille se čtyřmi vyznačenými územími příměstského parku: La 
Marque urbaine – Canal de Roubaix (28 km dlouhý kanál spojující řeky Deûle ve Francii a Escaut 
v Belgii), Le Val de marque – Chaîne des lacs (řetěz jezer se sítí stezek), Parc de la Deûle (jižně od 

metropole Lille) a Val de Lys – Basse-Deûle (16 km dlouhý zelený koridor podél řeky La Deûle 
spojující města Lambersart a Deûlémont). 

Zdroj: Métropole Européenne de Lille 

Z důvodu nedostatku zeleně v okolí metropole vznikla potřeba ochrany a rozvoje krajinného 
zázemí města, které bude brát ohled na ekologické, krajinné, sociální a ekonomické aspekty 
lokality a zároveň se stane atraktivní rekreační oblastí pro obyvatele města. V roce 1995 proto 
krajinní architekti Jacques Simon a Jean Noël Capart navrhli plán parku, který by spojoval 
město Lille a starou důlní oblast Pas de Calais. Vznikl tak systém parků propojující metropoli 
a důlní okres podél starého vodního kanálu de la Deûle. Hlavními funkcemi parku mělo být 
znovunalezení divočiny (obnova přírodního prostředí), zdomácnění přírody (podpora  
a drobného zemědělství) a vytvoření tematických zahrad. 

Hlavní hodnotou území jsou rozlehlé lesy, zemědělské plochy, louky a vodní plochy – mokřady, 
řeky a kanály – ležící v těsné blízkosti metropole. Cílem je zároveň obnovit industriální dědictví 
oblasti, staré kanály nebo jezera. Doposud bylo krajinářsky upraveno kolem 350 hektarů oblasti 
a předběžné studie byly vytvořeny pro dalších 300 ha. Úpravy se věnují především rozvoji 
ekologických koridorů a revitalizaci přírodě blízkých oblastí, které jsou doplňovány sítí cest 
pro pěší, cyklostezek nebo hypostezek. Podél samotného kanálu de la Deûle se vine dlouhý 
ekologický koridor, který je zároveň přírodní rezervací. 
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Příměstský park je pod správou smíšeného správního orgánu – Syndicate Mixte – Espace 
Naturel Métropolitain, který reprezentuje 40 okresů a radu města Lille. Jde tak o partnerství 
soukromého a veřejného sektoru. Přidruženými členy je rovněž stát, Generální rada Severu  
a Regionální rada Nord Pas de Calais. Správní orgán funguje na principu participace. Každý 
člen se tak může podílet na chodu parku. Samotné území parku je rozděleno na čtyři sektory  
a v každém z nich byl ustanoven řídící výbor a poradní orgán. Sdruženi jsou tak zástupci města 
a všechny organizace využívající lokalitu (zemědělci, cyklisté, lovci, apod.). Hlavními aktéry 
v území je Syndicate Mixte, místní zemědělci, výzkumníci, návštěvníci parku a další z oblasti 
soukromého sektoru. (Espace Naturel Lille Metropole) 

2.2 Parc Natural de la Serra de Collserola, Barcelona, Španělsko 

Přírodní park Collserola je tvořen zalesněným horským masivem v pohoří Sierra de Collserola 
na pobřeží Středozemního moře o délce 17 km a šířce 6 km. Celková rozloha parku je kolem 
8 300 hektarů a díky jeho poloze v metropolitní oblasti Barcelony a dalších měst je spádovou 
oblastí pro 3 miliony obyvatel. 

Obrázek 2: Vymezení přírodního parku Collserola v metropolitní oblasti Barcelony 

Zdroj: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 2015 

Jedná se převážně o lesnatý masiv s mnoha typickými středozemními stanovišti a s malými 
plochami zemědělské půdy. Park je domovem mnoha středomořských rostlinných  
a živočišných druhů, z nichž některé jsou endemitické druhy žijící pouze v Sierra de Collserola. 
Vedle přírodních památek park zahrnuje také historické pozůstatky, např. jeskyně, které byly 
obývány před více než 6 000 lety.  

Prvním krokem k založení příměstského přírodního parku Collserola bylo vytvoření Plánu péče 
a ochrany životního prostředí parku Collserola v roce 1987. Jeho hlavním cílem je zajištění 
ochrany místních ekosystémů v souladu s rekreačními aktivitami. V roce 2010 došlo k posílení 
ochrany území, kdy byl park ze zákona prohlášen přírodním parkem Serra de Collserola. Park 
byl ustanoven v roce 1999 a je spravován konsorciem parku Collserola, které se skládá 
z místních městských rad, řídící rady provincie Barcelona, zástupců veřejné správy a kulturních 
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institucí (turistické a vědecké spolky, vlastníky pozemků apod.). Hlavními aktivitami v parku 
jsou především pěší turistika a horská cyklistika, populární jsou také četná pikniková místa. Na 
polovině rozlohy parku je umožněn lov. Jsou zde organizovány exkurze s průvodcem  
a probíhají výzkumné aktivity zaměřené především na místní faunu a ekologii krajiny. Oblíbený 
je zábavní park Tibidado a telekomunikační věž Foster, která se stala dominantou parku  
a umožňuje výhled na všechny světové strany. K propagaci a komunikaci s veřejností 
napomáhají Komunikační plán a Plán veřejného užívání. Park se prezentuje pomocí webových 
stránek a sociálních sítí, vydává čtvrtletní časopis, je v kontaktu se školami a univerzitami a se 
soukromým sektorem komunikuje prostřednictvím obcí. Má 83 stálých zaměstnanců  
a dobrovolníky, které sdružuje uskupení Dobrovolníci Collserolla, které čítá přes 100 členů. 
(Parc de Collserola, 2020; Parc Natural de la Serra de Collserola) 

2.3 Parque Florestal de Monsanto, Lisabon, Portugalsko 

Lesopark se rozkládá na jednom ze sedmi lisabonských kopců, podle kterého byl také 
pojmenován – Monsanto. Díky své poloze téměř v jádru města a rozloze zhruba 1 000 hektarů 
je jedním z hlavních prvků zelené infrastruktury města a poskytuje tak prostor k rekreaci téměř 
2,5 milionu obyvatel Lisabonu a jeho okolí. 

Obrázek 3: Vymezení lesoparku Monsanto 

 

Zdroj: ArchDaily, 2015 (upravené autorem) 

První myšlenka o zalesnění holého kopce v blízkosti centra města pochází z roku 1888. Hlavní 
ideou bylo vytvoření městského parku, které vznikaly jinde v Evropě a zároveň lesního porostu, 
který by byl zdrojem dřeva pro město. Vznikl tak hustý lesní porost s rekreačním vybavením, 
vyhlídkami, stezkami a restauracemi. První zalesňování, které mělo v kompetenci město 
Lisabon, začalo nicméně až v roce 1938. Do roku 1960 probíhalo samotného zakládání lesního 
porostu, následované mezi lety 1960 a 1990 přirozenou sukcesí lesního společenstva. Od 
devadesátých let se vývoj lesních porostů v lesoparku zaměřuje na kontrolu invazivních druhů. 
Naplňuje se tak hlavní cíl při založení lesoparku, tedy rozvoj, ochrana a zachování lesních 
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porostů, opětovná introdukce místní fauny a flóry, zajištění míst pro hnízdění ptactva  
a vytvoření ekologických koridorů. Zároveň park poskytuje infrastrukturu pro rekreaci  
a sportovní aktivity, poznávání životního prostředí a kulturního dědictví. Park je díky tomu 
vynikající laboratoří přímo v terénu, která poskytuje poznatky o vývoji středomořských 
ekosystémů. 

Správa spadá pod Oddělení zelené infrastruktury na lisabonské radnici a plánování tak probíhá 
na úrovni městské rady. Park je zavázán udržovat kvalitu místního lesního hospodářství, z toho 
důvodu byl v roce 2010 vytvořen Plán lesního hospodářství, který o dva roky později schválil 
Národní lesní úřad. Plán se zabývá především správou lesních porostů a jejich budoucím 
vývojem. Zároveň existuje Plán využití území a Plán revitalizace lesoparku Monsanto. 

V minulosti se lesopark Monsanto potýkal především s problémem vnímání parku místními 
obyvateli, což bylo způsobeno především dlouhodobým nezájmem správních orgánů, 
problémem je také nedostatečné informování veřejnosti o fungování parku. Přijetí veřejnosti 
nicméně pomohlo vytvoření jednotného loga, informace jsou dostupné díky brožurám, 
informačním tabulím, webovým stránkám lisabonské radnice, sociálním sítím a publikacím  
o venkovních aktivitách v lesoparku. (Parque Florestal de Monsanto; PERIURBAN PARKS: 
Improving Environmental Conditions in Suburban Areas, TOOL KIT, 2012; Vegetation 
management in periurban natural spaces, 2008) 

2.4 Parco Nord Milano, Milán, Itálie 

Příměstský park leží v severní části Milána a na území jeho sousedních měst (Sesto San 
Giovanni, Cinisello Balsamo, Bresso, Cormano a Cusano Milanino). Je jedním z nejlepších 
příkladů příměstských parků v Evropě, jehož 600 hektarů poskytuje rekreaci zhruba 1,5 milionu 
obyvatel metropolitní oblasti. 

Jedná se o původně zemědělskou oblast v údolí řeky Pád, kde ráz krajiny určovala především 
agrární činnost. Pro závlahu polí byla vybudována hustá síť vodních kanálů, které společně se 
starými zemědělskými usedlostmi a staveními tvoří největší stopu lidské činnosti v krajině  
a hrají významnou roli v identitě území. Park byl založen v roce 1970 nařízením vlády, o pět 
let později byl zřízen regionální park k renaturalizaci severního předměstí Milána. V roce 1983 
začaly hlavní práce na úpravě parku a v dalších letech se zalesňovalo, vysazovalo, byla 
zakládána cestní síť a další potřebná infrastruktura. Díky krajinářským úpravám vodních toků 
byl vytvořen ucelený systém s novými jezery, kanály a nádržemi. V parku se dnes včetně 
rozsáhlých lesních porostů nacházejí také louky a liniová zeleň. 

Park je prostorem pro rekreaci a volnočasové a sportovní aktivity, pořádají se zde kulturní akce, 
cílem návštěvníků je rovněž místní historické a kulturní dědictví. Důležitou náplní je také 
spolupráce s blízkými školami a environmentální vzdělávací programy, které probíhají již od 
80. let. Oblast je tolik oblíbeným a navštěvovaným místem, že není potřeba téměř žádné další 
propagace, přesto má příměstský park fungující webové stránky a je aktivní na sociálních sítích. 

Park je veřejnoprávním subjektem, který spravuje konsorcium Parco Nord Milano společně 
s Ministerstvem životního prostředí. Pro jeho chod je závazných několik dokumentů, jak na 
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národní a regionální úrovni (národní a regionální zákony o ochraně přírodních oblastí, Natura 
2000, regionální plánovací dokumenty a strategické plány rozvoje území), tak i místního 
významu (územní plán, lesní hospodářský plán). Podstatné jsou interní dokumenty – specifické 
zákony o příměstském parku. (Parco Nord Milano, 2020; Parco Nord Milano; PERIURBAN 
PARKS: Improving Environmental Conditions in Suburban Areas, TOOL KIT, 2012) 

2.5 Parco Agricolo Sud Milano, Milán, Itálie 

Zemědělský park se rozkládá na 47 000 hektarech a jako půlkruh vytváří zelený pás kolem 
jižního Milána. Jedná se o intenzivně obhospodařovanou zemědělskou oblast, která je spádovou 
rekreační oblastí pro 3 miliony obyvatel. 

Obrázek 4: Mapa systému regionálních parků metropolitní oblasti Milán. Parco Agricolo Sud tvoří 
půlkruh na jižní straně Milana. V blízkosti centra města je vyznačený Parco Nord. 

 

Zdroj: Città metropolitana di Milano (upraveno autorem) 

Oblast s významným historickým, kulturním a přírodním dědictvím byla v minulém století 
charakteristická špatným hospodařením, neuspořádanou výstavbou a znečišťováním vodních 
toků. Tento stav vedl v 60. letech k myšlence založení příměstského parku. Během dalších let 
proto vznikly právní nástroje zajišťující správu parku, v roce 1983 umožnil nový zákon vznik 
národního parku Sud Milano. V roce 1990 vznikl regionální zákon umožňující vznik instituce 
Parco Agricolo Sud Milano, jehož základním cílem byla zemědělsko-lesnická činnost. 

Park vznikl za účelem podpory a ochrany zemědělské činnosti, krajiny a ekosystémů. Jeho 
hlavním cílem je podpora a ochrana životního prostřední na hranicích města a volné krajiny, 
vytvoření ekologické rovnováhy v metropolitní oblasti, podpora aktivit obyvatel města. 
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Zemědělské plochy pokrývají přes 90 % plochy a vytvářejí tak hlavní identitu parku. Z toho 
důvodu vzniklo několik programů na podporu místního zemědělství, praktikuje se zde tzv. 
příměstské zemědělství. Kromě zemědělství tvoří místní identitu také historické a kulturní 
dědictví – kláštery, zámky a farmy, které jsou oblíbenými výletními cíli. Územím prochází síť 
pěších i cyklistických tras, které propojují přírodní a historicko-kulturní pamětihodnosti oblasti. 
Místí farmy poskytují návštěvníkům řadu služeb – prodej lokálních potravin, ubytování, 
environmentální vzdělávání, sportovní aktivity nebo agroturismus. Dále zde probíhají kulturní 
akce, vzdělávací workshopy, semináře či letní školy zaměřené na restaurování památek. Pro 
svoji velikost byly napříč územím založeny informační centra, tzv. Park points, které 
návštěvníkům poskytují detailní informace o území příměstského parku. 

Stejně jako pro severní příměstský park jsou pro chod parku závazné dokumenty na národní 
regionální i místní úrovni (viz výše). Podle regionálního zákona je park spravován Provincií 
Milán, důležitou roli hrají také dotčené obce, a to především ve vzdělávání a šíření povědomí 
o parku mezi širší veřejnost. (Parco Agricolo Sud Milano, 2020; Parco Agricolo Sud Milano; 
PERIURBAN PARKS: Improving Environmental Conditions in Suburban Areas, TOOL KIT, 
2012) 

 

3. Příměstský park v České republice, Trojská kotlina a Soutok 

Iniciovat diskuzi o příměstských oblastech v České republice a prověřit koordinovaný způsob 
správy těchto území mají dva pilotní projekty příměstských parků v Praze – Příměstský park 
Soutok (kolem soutoku Berounky a Vltavy) a Příměstský park Trojská kotlina (území kolem 
Vltavy v pražské Troji). Důležitým krokem k otevření tématu příměstských parků v Praze byla 
účast městské části Troja a České zemědělské univerzity v Praze v evropském projektu 
Periurban parks, Interreg IVC, 2010 – 12, ze kterého vyšel návrh Strategie pro rozvoj 
příměstské krajiny (Špoula 2012). Tyto zkušenosti byly dány do kontextu plánování zelené 
infrastruktury ve světě a takto publikovány v rámci výzkumného projektu Metodika zadávání 
územních plánů v ČR, zpracovávaného Fakultou architektury ČVUT pro hlavní město Praha  
(Špoula a Fišer 2015). Ve stejné době Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) 
připravoval dokument Koncepce pražských břehů, který se systematicky věnoval řece a říční 
krajině ve městě jako svébytnému fenoménu. Tento koncepční, strategický a iniciační 
dokument byl schválen v únoru 2014 Radou hlavního města Prahy. Identifikuje území na 
soutoku Berounky a Vltavy i oblast Trojské kotliny jako vhodné pro vznik příměstského parku. 

Projekt Soutok a Trojská kotlina jsou podporovány hlavním městem Prahou i místními 
stakeholdery. Všichni aktéři chápou potřebu koordinované správy v území, které je často 
zanedbané či špatně využívané a kde se nacházejí dlouhodobě trvající konfliktní záměry. 
Založení příměstských parků bude dlouhodobým procesem, při kterém je třeba řešit vlastnické 
vztahy, výkupy a pronájmy pozemků či rozpory mezi veřejným zájmem a požadavky 
soukromých vlastníků a dalších subjektů s rozhodujícím vlivem na území. Příměstský park 
Trojská kotlina má výhodu v tom, že majoritním vlastníkem pozemků je zde hlavní město Praha 
a stát a zapojení soukromých vlastníků nebude tak zásadní jako v případě Soutoku.  
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4. Příměstský park Soutok 

Na jižním předpolí Prahy na soutoku Berounky a Vltavy se rozkládá rozlehlá nivní krajina, 
která ležela dlouhá léta mimo zájem územního plánování. Socialistická kolektivizace 
zemědělství, ale i porevoluční transformace vedly ke zpřetrhání vazeb v území, ztrátě identity 
a postupnému úpadku příměstské krajiny. Vedle romantických míst s meandrující řekou  
a mokřady tu najdeme zanedbané brownfieldy, velké zemědělské plochy, golfové hřiště  
či logistické areály. Území trpí nadměrnou fragmentací a hrozí, že necitlivé zásahy povedou  
k poškození krajiny. IPR Praha byl proto na základě zmíněné Koncepce pražských břehů 
pověřen Radou hl. m. Prahy, aby připravil založení Příměstského parku Soutok. 

Obrázek 5: Pohled na soutok Berounky a Vltavy a území budoucího Příměstského parku Soutok 

 

Zdroj: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, 2019 

Území soutoku je oblastí, jejíž charakter ke koordinované správě přímo vyzývá. Jde  
o záplavové území o rozloze přes 1 300 hektarů, které spadá pod pět samospráv hl. m. Prahy  
a dotýká se i Středočeského kraje (Praha – Zbraslav, Praha – Lipence, Praha – Velká Chuchle, 
Radotín a město Černošice). Rozdrobená struktura, velké množství vlastníků a stakeholderů  
s protichůdnými záměry v kombinaci s absencí sdílené vize mají za následek nadměrnou 
exploataci půdy a realizaci nevhodných zásahů. Projekty hl. m. Prahy, samospráv a soukromých 
firem nejsou koordinované a často stojí v protikladu. Mezi nejvýraznější záměry v území patří 
těžba štěrkopísků, rozvoj Velkotržnice Lipence, Obnova údolnice řeky Berounky nebo 
Sportovně rekreační areál Radotín. Území je z velké části zemědělsky využívané, těžko 
prostupné a bez adekvátního rekreačního zázemí. Krajinný potenciál přírodního útvaru říční 
nivy, která by mohla poskytovat obyvatelům hlavního města různé formy příměstské rekreace 
je tak do značné míry nevyužitý. 
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Obrázek 6: Předběžně vymezené území budoucího Příměstského parku Soutok v kontextu hl. m. Prahy 
s možným naznačeným rozšířením do oblasti dolní Berounky. 

 

Zdroj: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, 2020 

Prvním krokem pro založení Příměstského parku Soutok bylo Memorandum o vzájemné 
spolupráci při rozvoji území soutoku Berounky a Vltavy. V roce 2015 ho podepsali zástupci 
dotčených samospráv a hl. m. Prahy a vyjádřili tak společný zájem na koordinaci a spolupráci 
při rozvoji tohoto území. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy následně v IPR Praha vznikl 
projektový tým (pod vedením Ing. arch. Zdeňka Enta), který zpracoval Akční plán pro založení 
Příměstského parku Soutok. Plán obsahuje potřebné aktivity, jejich garanty, časový 
harmonogram a lze jej používat jako návod, který usnadňuje komunikaci mezi stakeholdery. 

Důležitým iniciačním momentem projektu se stala konference Společně na Soutoku, kterou IPR 
Praha uspořádal v roce 2016. Jejím cílem bylo představit možnosti správy příměstských parků 
v Evropě, otevřít jejich problematiku v českém prostředí a řešit konkrétní problémy a možnosti 
v rozvoji oblasti na soutoku Berounky a Vltavy. Na konferenci vystoupili zástupci pěti 
úspěšných příměstských parků (v Lille, Barceloně, Lisabonu a dva v Miláně) a představili jejich 
fungování z hlediska aspektů relevantních pro území Soutoku. 

V rámci konference byl pro vytěžení tématu uspořádán pracovní workshop, při kterém se u tří 
kulatých stolů sešlo na 60 stakeholderů. Hlavní aktéři z území zde diskutovali se zástupci 
městských částí, zahraničními experty a odbornou veřejností o správě, identitě a možnostech 
místní participace. Z této mezioborové diskuze vedené napříč sektory vznikly důležité závěry, 
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které popisují stav oblasti Soutoku v rovině politické (správa), ekologicko-ekonomické 
(identita) i sociálně kulturní (participace). Na setkání bylo iniciováno založení otevřené 
pracovní platformy stakeholderů Společně na Soutoku, se kterou IPR Praha společně pořídil 
podklady potřebné pro nalezení společné dohody o využití území a pro zpracování koncepční 
dokumentace.  

Během tří let byla ve spolupráci se špičkovými odborníky zpracována řada podkladových 
studií, průzkumů a generelů. Mimo jiné vznikl otevřený katalog projektů a záměrů v území, 
Generel rozvoje ekosystémových služeb, Generel vstupních bodů a cestní sítě nebo Generel 
sportovních a rekreačních ploch. Výsledky byly každý rok prezentovány formou konference 
platformy Společně na Soutoku a ta poslední v listopad 2019 vyústila v aktualizaci Akčního 
plánu pro založení Příměstského parku Soutok.   

Obrázek 7: Prostorová koncepce vstupního bodu Černošice, Generel vstupních bodů a cestní sítě 
Příměstského parku Soutok 

 

Zdroj: UNIT architekti, s.r.o., 2019 

Aktuálně se připravuje mezinárodní výběrové řízení se soutěžním dialogem, ze kterého vzejde 
Studie revitalizace krajiny, Rámcový plán a detailní projekt Obnova údolnice Berounky 
v Dolních Černošicích. Vybraný architekt se také stane dlouhodobým partnerem IPR Praha pro 
spolupráci na tvorbě Masterplanu a Management plánu krajiny Příměstského parku Soutok.  

Současně s koncepčními dokumenty jsou řešeny i projekty, které zajistí zlepšení stavu území. 
Pro zajištění mezioborové koordinace a aktivní účasti stakeholderů IPR Praha například 
navrhuje upravit aktuální investiční projekt hl. m. Prahy na rekonstrukci lávky mezi městskou 
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částí Lipence a středočeskými Černošicemi. Zde je připravena dohoda o spolupráci, která vidí 
lávku v širších souvislostech jako součást vstupního bodu do otevřené krajiny a navrhuje ji řešit 
společně s ostatními potřebami místa, včetně nového parkoviště nebo evakuačního bodu při 
povodních. Dalším příkladem je krajinářský projekt protipovodňového poldru Obnova údolnice 
Berounky nebo příprava drobných úprav v území pro zlepšení stavu krajiny a péče o dané místo. 
Jde o zásahy, které budou iniciovat spolupráci s místními aktéry a posilovat jejich vztah ke 
krajině budoucího Příměstského parku Soutok. 

 

Tabulka 3: Základní vize přeměny krajiny na soutoku 

1. Společná a koordinovaná správa území, 
2. prostupná příměstská krajina s dobrou dopravní obslužností, 
3. krajina s živou proudící řekou s přístupnými břehy, 
4. lužní krajina s pasoucími se zvířaty, různorodá, přehledná a prostupná, 
5. krajina, ve které se daří přírodě i lidem, kde se vzájemně setkávají a vytvářejí harmonii. 

Zdroj: David Pithart, Rehwaldt Landscape Architects, 2017 

 

Tabulka 4: Opatření pro naplňování vizí přeměny krajiny na soutoku 

a) Pořízení potřebné územně plánovací dokumentace, 
b) pořízení management plánu Příměstský park Soutok, 
c) přeměna části orné půdy na travní porost, 
d) přeměna orné půdy v okolí koryta Berounky na měkký a tvrdý luh, 
e) revitalizace koryta Berounky, 
f) revitalizace stávajících a vybudování nových vodních útvarů v nivě, 
g) výsadba alejí, solitérních stromů a ovocných sadů, 
h) zvýšení rozlohy mokřadů, 
i) zvýšení heterogenity využití orné půdy – zmenšení půdních bloků, 
j) infrastrukturní opatření v krajině. 

Zdroj: David Pithart, Rehwaldt Landscape Architects, 2017 
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Obrázek 8: Návrhová opatření pro rozvoj ekosystémových služeb – Generel rozvoje ekosystémových 
služeb 

 

Zdroj: David Pithart, Rehwaldt Landscape Architects, 2017  

Ve druhé etapě Projektu Soutok se počítá s rozšířením příměstského parku o území říční nivy 
jihozápadně od Prahy. Otevře se tak příležitost k regionální spolupráci hlavního města se 
svazkem obcí Dolní Berounka, které svým zastavěným územím vymezují cennou příměstskou 
krajinu s velkým ekologickým a rekreačním potenciálem. Vedle revitalizace krajiny  
a implementace opatření, která přinesou stabilitu území a zmírní následky globálního 
oteplování, zde půjde především o spolupráci v managementu návštěvníků, který vhodným 
koordinovaným trasováním cest ochrání území před přetěžováním a devastací. 

 

Závěr 

Zkušenosti s procesem zakládání příměstských parků v Praze by mohly přispět k tvorbě 
návodu, jak zajistit koordinovanou správu příměstské krajiny i na jiných místech v České 
republice. Koordinovaná správa umožní udržitelný rozvoj nezastavěného území mezi sídly  
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a zvýší jeho přírodní i ekonomické kvality. Nástroj příměstského parku může být použit  
i k identifikaci místního nevyužitého potenciálu a hodnot krajiny a zajistit jejich rozvoj. 
Významná plocha volné příměstské krajiny se tak může stát důležitou součástí zelené 
infrastruktury obcí a měst a poskytovat jejich obyvatelům řadu ekosystémových služeb. 
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