
soutok Černošice • Lipence • Praha 12 • Velká Chuchle • Radotín • Zbraslav • HMP

soutok 
příměstský park

informace o projektu

a návrh dalšího postupu  pro 
období 2017 - 2018 



ÚVOD 
Oblast kolem soutoku Vltavy a Berounky v Praze má rozlohu přes 1000 hektarů, je rozdělena 
mezi pět městských částí a  existuje tu množství subjektů, které mají často protichůdné 
zájmy. Absence sdílené zodpovědnosti vede k nadměrnému využívání území a k postupnému 
znehodnocování krajiny. Rada hl. m. Prahy, v  souladu s  Koncepcí pražských břehů, zadala 
v září 2015 IPR Praha úkol připravit návrh akčního plánu pro založení Příměstského parku 
Soutok. 

Příměstský park je v Evropě osvědčený manažerský nástroj, který prostřednictvím koordinované 
správy založené na  dohodě klíčových aktérů zajišťuje vyvážený rozvoj území. Příměstský 
park Soutok v Praze by měl plnit funkci poskytování a rozvoje ekosystémových služeb a měl 
by dát nezastavěné příměstské krajině šanci, aby se stala součástí života místních obyvatel 
i ostatních Pražanů.
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↑    logo hl.m. Prahy : velikost 8–16 mm / či v případě rovnocenného postavení obou institucí
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O PROJEKTU
Příměstská krajina v  Praze ležela po  dlouhá léta mimo zájem územního plánování. Roky 
socialistické kolektivizace a následná transformace, která umožnila spekulaci a zábory orné 
půdy, vedly k zpřetrhání vazeb v území a k postupné degradaci významu příměstské krajiny. 
Na  IPR Praha proto před časem začal vznikat pilotní projekt, v  jehož hledáčku se ocitla 
oblast nezastavěné příměstské krajiny kolem soutoku Berounky a  Vltavy v  Praze. Jedná se 
o záplavovou oblast říční nivy, která má pro Prahu velký kulturně rekreační potenciál.

V  roce 2015 došlo mezi zástupci místních samospráv a hlavního města Prahy k podepsání 
Memoranda o vzájemné spolupráci při rozvoji území kolem soutoku Vltavy a Berounky v Praze 
a  v  roce 2017 zde vznikla platforma stakeholderů SPOLEČNĚ NA  SOUTOKU. Jejím cílem je 
zapojení všech klíčových stran, hledání shody při řešení sporných otázek, definice společného 
postupu a nalezení způsobu koordinované správy této oblasti.
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NA SOUTOKU

PŘÍMĚSTSKÝ PARK SOUTOK  
• Nástroj pro koordinovaný rozvoj území, kde se uživatelé cítí dobře a kde se mohou podílet 

na vývoji v oblasti ekonomické, ekologické, kulturní a sociální.

• Dohoda o uspořádání, budoucím rozvoji a využití území, která přinese vyváženost zásahů 
a  určí zásady pro správu oblasti. Cílem je rozvoj ekosystémových služeb příměstské 
krajiny s ohledem na ekonomické a sociálně kulturní potřeby území.

• Sdílená správa příměstské krajiny, která respektuje vlastnická práva majitelů a potřebu 
ekonomické udržitelnosti a rentability správy soukromého majetku.

• Spolupráce klíčových aktérů napříč sektory a  administrativními hranicemi. Koordinace 
záměrů přinese synergický efekt a prospěch jednotlivým aktérům i celé oblasti.

PLATFORMA SPOLEČNĚ NA SOUTOKU
• V rámci konference Společně na Soutoku 2016 se většina přítomných stakeholderů shodla 

na nutnosti společného postupu a  IPR Praha byl pověřen ustavením otevřené pracovní 
platformy „SPOLEČNĚ NA SOUTOKU“.

• Otevřenou pracovní platformu SPOLEČNĚ NA SOUTOKU tvoří vedle IPR Praha zástupci 
městských částí, vlastníci, instituce vykonávající státní správu v  oblasti, další aktivní 
subjekty a zástupci Magistrátu hl. m. Prahy.

• V  rámci otevřené pracovní platformy SPOLEČNĚ NA  SOUTOKU se hledají podoby 
komunikace a spolupráce mezi stakeholdery v území a při respektování celistvosti území 
včetně rolí a práv jednotlivých aktérů. 

• IPR Praha pro otevřenou pracovní platformu SPOLEČNĚ NA SOUTOKU poskytuje odborný 
servis, metodickou podporu, informace a  pro relevantní rozhodování stakeholderů 
zprostředkovává komunikaci a mediaci.
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VÝSTUPY PROJEKTU

Hlavním cílem pro rok 2017 a 2018 je ve spolupráci s místními aktéry připravit území pro 
založení příměstského parku s funkční správou, která bude prosazovat společně definované 
zásady ochrany a rozvoje území.

Proces se bude odehrávat v  rámci platformy SPOLEČNĚ NA  SOUTOKU a  povede zejména 
k těmto výstupům:

• shoda o způsobu využití území, definici jeho kvalit, identity a rozvoje

• návrh funkčního institucionálního rámce pro koordinovanou správu oblasti

• shoda na podkladech pro zadání závazné územně plánovací dokumentace oblasti

• realizace vybraných bleskových zásahů v území budoucího příměstského parku

Na základě výstupů bude sestaven reálný akční plán pro založení Příměstského parku Soutok, 
který popíše kroky nutné pro ustavení řídící struktury parku a  pořízení územně plánovací 
dokumentace oblasti.

PŘÍMĚSTSKÝ PARK SOUTOK
DOSAVADNÍ VÝVOJ SITUACE



PŘÍKLADY ZE ZAHRANIČÍ

CHRONOLOGICKÝ POPIS VÝVOJE

4/2013
Díky evropskému projektu „Příměstský park - zlepšení podmínek životního prostředí 
v okrajových částech měst“ je do České republiky prvně implementován příměstský park jako 
manažerský nástroj pro rozvíjení krajiny.

02/2014
Rada hl. m. Prahy schvaluje strategický dokument Koncepce pražských břehů, ve kterém je 
krajinná oblast kolem Vltavy a Berounky v Praze zahrnuta do celoměstského systému péče 
o příměstskou krajinu. Základním nástrojem péče je příměstský park.

10/2014 – 05/2015
V  tomto období IPR Praha organizuje prezentace konceptu příměstský park v  oblasti 
plánovaného PP Soutok. Na Zbraslavi, v Radotíně a v Černošicích se na veřejných setkáních 
s  myšlenkou PP Soutok seznámilo a  o  projektu diskutovalo postupně přes 400 místních 
obyvatel včetně zástupců samospráv.

02/2015 – 06/2015
IPR Praha zadává studentům atelieru krajinářské tvorby ČZU Praha zpracovat návrh 
Příměstského parku Soutok. V kavárně U stromečku na Zbraslavi se v červnu 2015 koná výstava 
ročníkových prací, která kromě celkového řešení oblasti obsahuje na 15 řešení vybraných míst 
budoucího PP Soutok.

06/2015
Představitelé místních samospráv a  města Černošic podepisují za  podpory Magistrátu hl. 
m. Prahy Memorandum o  spolupráci při rozvoji příměstské krajiny kolem soutoku Vltavy 
a Berounky v Praze. Signatáři vyjadřují svoji vůli pečovat o území formou příměstského parku.

09/2015
Rada hl. m. Prahy na základě memoranda ukládá IPR Praha zpracovat návrh akčního plánu 
“rozvoje a budoucího využití území kolem soutoku Berounky a Vltavy dle schválené Koncepce 
pražských břehů” (PP Soutok). Příměstský park má zajistit koordinovaný rozvoj a smysluplné 
využití kulturně rekreačního potenciálu území kolem soutoku Berounky a Vltavy v Praze. 

01/2016
IPR Praha představuje signatářům memoranda první verzi návrhu. I přes souhlas signatářů 
memoranda (městské části, HMP, Černošice) chybí zájem u  rozhodujících subjektů. Jde 
o subjekty, které jsou pro oblast řícní nivy natolik klíčové, že bez jejich účasti nelze zpracovat 
návrh funkčního akčního plánu.

02/2016 – 06/2016
Koná se druhý ročník ateliérových prací ČZU. V červnu 2016 probíhá výstava studentských 
prací ve výstavní síni Městského domu na Zbraslavi, kde kromě veřejné diskuze nad modelem 
IPR Praha seznámil účastníky s aktuálním stavem prací na návrhu akčního plánu. 

04/2016
IPR Praha seznamuje výbor ŽP Zastupitelstva hl. M. Prahy se stavem prací na návrhu akčního 
plánu. Výbor ŽP bere na vědomí a vyjadřuje podporu.

05/2016
Za  účelem sdílení know-how zástupci IPR Praha kontaktují představitele nejdůležitějších 
příměstských parků v  Evropě. Výsledkem je dohoda o  uspořádání mezinárodní konference 
s workshopem o možném využití konceptu příměstského parku v Praze.  
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07/2016 - 11/2016
Na IPR Praha je založena pracovní skupina pro přípravu mezinárodní konference „Společně 
na  soutoku“, která intenzivně komunikuje se zástupci asociace FEDENATUR s  cílem co 
nejefektivněji využít zahraniční know-how. Svoji účast v Praze potvrzují ředitelé příměstských 
parků z Barcelony, Lisabonu, Lille a Milána.

• Jako podkladový materiál je zpracována obsáhlá rešerše příměstských parků v Evropě.

• Jako podkladový materiál pořizuje IPR Praha socioekonomickou studii, jejímž důležitým 
aspektem je analýza vztahů skupin a stakeholderů v území budoucího PP Soutok.

• V  součinnosti s  IPR Praha zástupci příměstských parků v  Evropě připravili prezentace 
svých zkušeností, které vycházeli ze specifických požadavků území budoucího PP Soutok. 

11/2016
Pod záštitou radní HMP Jany Plamínkové IPR Praha pořádá mezinárodní konferenci o využití 
konceptu příměstského parku v území kolem soutoku Berounky a Vltavy v Praze. Následný 
workshop, kterého se zúčastnilo na  60 důležitých aktérů z  oblasti, doporučuje založit 
otevřenou pracovní platformu SPOLEČNĚ NA  SOUTOKU. IPR Praha organizuje platformu 
s těmito zásadami:

• Platformu SPOLEČNĚ NA  SOUTOKU tvoří zástupci městských částí, vlastníci pozemků, 
instituce vykonávající státní správu v oblasti, aktivní subjekty a zástupci Magistrátu hl. 
m. Prahy.

• Účelem platformy SPOLEČNĚ NA SOUTOKU je hledání shody při řešení neuralgických bodů 
území, společný postup pro ustavení koordinované správy oblasti a příprava podkladů pro 
zpracování územně plánovací dokumentace území.

• IPR Praha pro platformu SPOLEČNĚ NA  SOUTOKU bude poskytovat odborný servis, 
metodickou podporu, informace a  pro společné rozhodování bude zprostředkovávat 
komunikaci a mediaci.
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03/2017
Prvního setkání pracovní platformy SPOLEČNĚ NA  SOUTOKU se zúčastnilo na  40 členů. 
Výstupem je otevřený Katalog záměrů v území, který dělí záměry na bezkonfliktní projekty 
a neuralgické body, a dohoda o společném postupu při přípravě PP Soutok. 

06/2017 
Proběhlo druhé setkání pracovní platformy SPOLEČNĚ NA SOUTOKU. 

06/2017 
Prezentace projektu na mezinárodní konferenci LANDSCAPE FUTURES v Kodani.
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NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU 
PRO OBDOBÍ 2017 - 2018



Po téměř dvouleté intenzivní činnosti IPR Praha společně s hlavními aktéry může konstatovat, 
že se podařilo v území nastartovat proces společného hledání, který by mohl vést k dosažení 
shody nad využitím území a ustavením koordinované správy oblasti. Pro potřeby akčního plánu 
je však nezbytné, aby se tento proces dostal do pokročilejší fáze, nebo byl dokončen. Teprve 
pak lze přikročit k zodpovědnému sestavení návrhu akčního plánu pro založení Příměstského 
parku Soutok (PP Soutok). IPR Praha společně se členy platformy SPOLEČNĚ NA SOUTOKU 
předkládá návrh společného postupu pro nejbližší období.

CÍL 1
NALEZENÍ VHODNÉ FORMY SPRÁVY PRO ZAJIŠTĚNÍ
KOORDINOVANÉHO ROZVOJE OBLASTI

03/2017 – 03/2018

Aktivita 1.1 Pořízení průzkumů pro doplnění znalostí o území
IPR Praha zprostředkuje pořízení průzkumů, analýz a rešerší, které doplní potřebné znalosti 
o území. Mezi tyto podklady patří: rešerše a analýza dosavadních hydrogeologických průzkumů, 
biologický průzkum, historická studie a identifikace potenciálu ekosystémových služeb území.

05/2017 – 11/2017

Aktivita 1.2 Pořízení analýzy stavu a potenciálu území a zpracování mezních vývojových 
scénářů pro nejdůležitější záměry v území

09/2017

Aktivita 1.3 Jmenování zmocněnce HMP pro PP Soutok
Hl. m. Praha zajistí jmenování zmocněnce s  mandátem Rady hl. m. Prahy jednat ve  věci 
přípravy území pro založení PP Soutok.
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11/2017 – 09/2018

Aktivita 1.4 Hledání shody o využití území v rámci platformy SPOLEČNĚ NA SOUTOKU
V součinnosti s IPR Praha budou probíhat setkání místních aktérů, kteří, na základě podkladů 
z aktivity 1.1 a 1.2, budou společně hledat řešení neuralgických bodů a možnosti funkčního 
uspořádání správy území.

01/2018

Aktivita 1.5 Iniciace zpracování územní studie PP Soutok
Hl. m. Praha ve spolupráci se členy platformy a IPR Praha bude iniciovat zpracování územní 
studie, která bude řešit potřeby území v  souladu s vizí PP Soutok. Mimo jiné budou touto 
studií koordinovány projekty, na kterých panuje většinová shoda stakeholderů.

01/2018 - 09/2018 

Aktivita 1.6 Pořízení návrhu institucionálního rámce a formy řízení PP Soutok
Vzhledem k tomu, že v ČR není navrhovaný způsob správy území (příměstský park) legislativně 
ukotven, bude nutné pro PP Soutok navrhnout institucionální rámec a nalézt právní formu 
jeho organizace. V  součinnosti s  platformou provede vybraný zpracovatel s  adekvátními 
zkušenostmi.
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CÍL 2
ZLEPŠOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU A ZAJIŠTĚNÍ ROZVOJE OBLASTI
V KRÁTKODOBÉM HORIZONTU

09/2017

Aktivita 2.1 (krajinářský architekt)
(k doplnění)

09/2017 – 03/2018

Aktivita 2.2 Realizace bleskových nízkonákladových zásahů v území
Hl. m. Praha společně s  IPR Praha podpoří místní aktéry při realizaci malých a  rychlých 
projektů a  aktivit v  území, které přinesou zlepšení stávajícího stavu a  využívání území 
místními obyvateli a návštěvníky.

07/2017 – 12/2018

Aktivita 2.3 Iniciace nekonfliktních projektů v území.
Hl. m. Praha společně s IPR Praha poskytne odbornou podporu při přípravě projektů, které 
naplňují cíle rozvoje příměstské krajiny a  panuje na  nich většinová shoda stakeholderů. 
K realizaci těchto projektů bude nutné, aby MHMP vytvořil pozici manažera dílčích projektů, 
jehož činnost bude v souladu se strategií platformy SPOLEČNĚ NA SOUTOKU.

01/2018

Aktivita 2.4 Iniciace grantového programu “Pro podporu příměstské krajiny Soutok 
v Praze” 
Hl. m. Praha ve spolupráci s IPR Praha bude iniciovat vytvoření grantového program na podporu 
malých projektů v daném území s cílem podpořit zájem o udržitelný rozvoj příměstské krajiny 
soutoku Vltavy a Berounky.
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CÍL 3
SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ A ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ O VÝZNAMU PP
SOUTOK

07/2017

Aktivita 3.1 Založení a správa webové stránky projektu
IPR Praha založí a  bude spravovat webovou stránku projektu (soutok.iprpraha.cz). Tato 
stránka bude sloužit stakehoderům a ostatní veřejnosti jako zdroj informací o projektu, jeho 
aktivitách a souvisejících událostech. Budou zde zveřejňovány všechny dokumenty pořízené 
v souvislosti s přípravou PP Soutok.

03/2018

Aktivita 3.2 Zřízení infoboxu a  informačních totemů v území budoucího budoucího PP 
Soutok
MHMP společně s  IPR PrahaSpolečně bude iniciovat vytvoření infoboxu a  informačních 
totemů v uzlových místech území. Tato místa vedle informace o projektu zprostředkují i příběh 
proměny krajiny v dané lokalitě a její environmentální a kulturní hodnoty.

07/2017 – 12/2018

Aktivita 3.3 Sdílení know-how se zahraničími partnery
V procesu přípravy a vzniku PP Soutok bude udržována intenzivní spolupráce s mezinárodní 
asociací příměstských parků za  účelem výměny informací mezi platformou SPOLEČNE 
NA SOUTOKU a nejvýznamnějšími příměstskými parky v Evropě. 
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07/2017 – 12/2018

Aktivita 3.4 Zprostředkování odborných témat zelené infrastruktury a příměstských parků 
v rámci platformy SPOLEČNĚ NA SOUTOKU
V  rámci platformy bude IPR Praha zprostředkovávat odborná témata zelené infrastruktury,  
příměstských parků a  ekosystémových služeb příměstské krajiny. Prezentace poskytnou 
účastníkům platformy podklad pro diskuze nad možnostmi využívání budoucího PP Soutok.

11/2017 A 09/2018

Aktivita 3.5 Uspořádání konference Společně na Soutoku
Na konci každého projektového roku IPR Praha zorganizuje konferenci, která shrne výsledky 
činnosti platformy SPOLEČNĚ NA SOUTOKU a potvrdí nebo redefinuje následné kroky procesu. 

08/2018

Aktivita 3.6 Návrh Akčního plánu pro založení Příměstského parku Soutok
Bude završením činnosti platformy SPOLEČNĚ NA  SOUTOKU. Akční plán bude vycházet 
z výstupů projednaných v platformě a jeho reálnost bude zajištěna shodou klíčových aktérů 
v území zvláště na těchto bodech:

• shoda o způsobu využití území, definice jeho kvalit, identity a rozvoje

• návrh funkčního institucionálního rámce pro koordinovanou správu oblasti

• zadávací podmínky pro zpracování územně plánovací dokumentace oblasti
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ESPACE NATUREL LILLE MÉTROPOLE 
Soubor několika příměstských parků města Lille ve Francii
Rozloha parku Parc de la Deule: 350 ha na území 6 samospáv
Správa:  “Svaz” Mixte de Parc de la Deûle v rámci správy metropolitní oblasti

Popis parku Parc de la Deule:

V roce 1995 krajinářští architekti J. Simons a J. N. Capart navrhli plán parku, který by spojoval 
město Lille a starý důlní okres Pas de Calais. Jednalo se o území podél kanálu de la Deule.
Park byl zakládán s důrazem na tři základní funkce: návrat volně žijících živočichů (sanace 
industriálního, ale ekologicky hodnotného prostředí), podpora místního zemědělství a tvorba 
tematických zahrad. 

Do  dnešní doby bylo upraveno 350 hektarů parku. Pro dalších více než 300 hektarů jsou 
vytvořeny územní studie. Během uplynulých tří let bylo investováno16 milionů Euro 
na  vytvoření přírodní scenérie s  ekologickými koridory. Došlo k  rehabilitaci krajiny, byly 
vystavěny pozorovatelny, cestní síť pro chodce, cyklisty, jízdu na koni, místa pro vodní sporty 
apod. Dochází zde k rehabilitaci brownfieldů a ke zvyšování kvality zemědělské půdy.

Od roku 2002 je Parc de la Deule pod správou smíšeného správního orgánu – Espace Naturel
Métropolitain, který reprezentuje 40 okresů metropolitní oblasti a  radu města Lille.
Přidruženými členy je rovněž stát, Generální rada Severu a  Regionální rada Nord Pas de 
Calais. Mezi aktivity pořádané parkem patří například informační centrum zaměřené na místní
zemědělství, centrum věnované fauně a floře, výlety s odborníky, land art v krajině a tematické 
zahrady. 
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PARCO AGRICOLO SUD MILANO
Zemědělský příměstský park na jižní hranicí Milána v Itálii
Rozloha:  47 000 ha na území 61 samospráv
Správa: region Miláno

Popis parku:

Velký zemědělský park ve tvaru půlkruhu obklopuje jižní část zastavěného území Milána. Park 
díky své rozlehlosti vytváří kolem města významný zelený pás.

V  minulém století docházelo v  daném území ke  špatnému hospodaření, k  neuspořádané 
výstavbě, znečišťování a urbanistickému rozpadu okolí Milána. Tento špatný stav prostředí 
vedl v 60. letech 20. století ke zrodu myšlenky na založení parku. Během dalších 20 let se 
koncept stával realitou a vznikaly i právní nástroje na zajištění správy parku. Během 90. let 
20. století byl park právně založen. V této době byly vytvořeny první základní správní nástroje, 
které byly nezbytné pro zajištění hlavního cíle, a to obnovení a posílení přírodně hodnotného 
území se zemědělskou tradicí. 

Park vznikl na více než polovině území milánského regionu a zasahuje do území 61 měst. Tyto 
samosprávy se podílejí na programové náplni parku. Hlavními cíli jsou ochrana a rozvoj životního 
prostředí mezi městem a  volnou krajinou, vytvoření ekologické rovnováhy v  metropolitní 
oblasti a podpoření rekreačních aktivit pro obyvatele města. Základním a ústředním prvkem 
parku je zachování a podpoření zemědělské činnosti. Zemědělskou krajinou a metropolitním 
území je vedena síť tras (pěší cesty i  cyklostezky), které propojují četné kulturní památky 
v krajině. Pro tuto oblast jsou typické prvky tzv. milánské roviny a nacházejí se zde intenzivně 
obdělávané a zavlažované plochy.
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PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA
Příměstských park města Barcelony ve Španělsku
Rozloha: 8 070 ha
Správa: Konsorcium Collserola Park

Popis parku:

Vznik parku se datuje do roku 1987, kdy byl pro severní část metropolitní oblasti Barcelony 
ustanoven plán pro správu a ochranu životního prostředí a krajiny. Jeho hlavním principem 
byla ochrana a  posílení místních ekosystémů. Ve  stejné době byla v  území vybudována 
infrastruktura, která umožnila veřejnosti využívání parku, a  to bez ohrožení kvalit krajiny 
a přírodních hodnot. Park je spravován sdružením/konsorciem Collserola park. Nachází se zde 
různorodý středozemní ekosystém lesů.

Hlavními aktivitami v území jsou především pěší a horská cyklistika. Velice populární jsou 
také pikniková místa. V parku jsou rovněž organizovány túry s průvodcem. 
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soutok příměstský park 
informace o projektu a návrh dalšího postupu  
pro období 2017 - 2018

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
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