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k Memorandu o spolupráci na rozvoji a budoucím využití území kolem soutoku Berounky a 
Vltavy 
 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
výzvu Městské části Praha - Zbraslav k podpisu Memoranda o spolupráci na rozvoji a 
budoucím využití území kolem soutoku Berounky a Vltavy (dále jen Memorandum) dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  
s návrhem Memoranda o spolupráci na rozvoji a budoucím využití území kolem soutoku 
Berounky a Vltavy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

I I I .   s c h v a l u j e  
záměr "Příměstský park jako nástroj péče o krajinu“ (dále jen Příměstský park) tak jak je 
uveden v Koncepci pražských břehů a doporučuje jej k rozpracování dle přílohy č. 3 
tohoto usnesení 



I V .   u k l á d á  
1.  řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

1.  zpracovat návrh akčního plánu rozvoje a budoucího využití území kolem soutoku 
Berounky a Vltavy dle schválené Koncepce pražských břehů (dále jen Projekt 
Soutok) 

Termín: 8.12.2015 

2.  náměstkovi primátorky Stropnickému 
1.  předložit návrh dle bodu II. tohoto usnesení ke schválení Zastupitelstvu hl.m. 

Prahy 
Termín: 22.10.2015 

2.  zajistit stanovisko Ministerstva dopravy ČR ve věci možného budoucího záměru 
splavnosti Berounky a současně sladit postup se Středočeským krajem. 
Informace o Generelu splavnění Berounky jsou součástí přílohy č. 4 a č. 5 
důvodové zprávy 

Termín: 31.12.2015 

 

 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátorky Stropnický  
Tisk: R-18839  
Provede: ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, náměstek primátorky Stropnický

  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2149 ze dne 8. 9. 2015



Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2149 ze dne 8. 9. 2015





















Kancelář veřejného prostoru 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2014

Koncepce pražských břehů 

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 2149 ze dne 8. 9. 2015



Zajištění správy

Důležitost zajištění správy o příměstskou krajinu 
V kapitole Niva ve městě se uvádí, že hodnota říční krajiny spočívá v komplexnosti poskytovaných služeb. 
Obecně jde o služby příměstské krajiny. V případě řeky a její nivy, která je v mnoha městech hlavním volným 
krajinným prostorem v bezprostředním kontaktu jádra města, mají tyto služby o to větší hodnotu. 

Kvalita těchto tzv. ekosystémových služeb je přímo závislá na  schopnosti města zajistit odpovídající 
ochranu, základní vybavení, dostatečnou míru koordinace aktivit a podporu vhodných forem péče o tuto 
krajinu. 

Ekosystémové služby 
Jde o vyjádření hodnoty příměstské krajiny pro město a jeho obyvatele.
•	 Regulační služby (absorbce uhlíku, zmírnění efektu přehřívání klimatu nad zastavěným územím, čištění 

vzduchu, zadržování dešťových vod a prevence povodní)
•	 Podpora zdraví a duševní pohody (čistší vzduch, prostor pro každodenní venkovní sportovní aktivity, 

prostor pro odpočinek a relaxaci)
•	 Uchování biodiverzity (prostor pro přírodní biotopy fauny a flory, uchovávání místních plemen a krajových 

odrůd)
•	 Primární produkce zboží a  služeb (přímá produkce potravin a  technických surovin, zemědělství, 

komunitní zemědělství, využití půdy k umístění staveb, poskytování a ochrana pitné vody)
•	 Kulturní služby (všeobecné povědomí o místním kulturním a přírodním dědictví, prostor pro kulturní 

a společenské aktivity)
•	 Socioekonomické služby (posílení sounáležitosti s územím a podpora místní identity, lokální zemědělská 

produkce, obchod, potravinový trh, lesnictví, sport, gastronomie a další služby související s ekoturismem)
V  neposlední řadě nabídka atraktivního prostředí pro obyvatele přispívající k  pozitivnímu obrazu 

a ke zvýšení konkurenceschopnosti města. 

Příměstský park jako osvědčený nástroj správy příměstské 
krajiny 
Evropská organizace FEDENATUR, která sdružuje správce periurbánních území doporučuje na  základně 
zkušeností mnoha evropských měst jako osvědčený nástroj zajištění těchto hodnot PŘÍMĚSTSKÝ PARK. 
Osvědčil se v případě integrovaného rozvoje v ekologické, sociální i ekonomické oblasti.  Dále je doporučeno, 
aby byl vybaven samostatnou výkonnou správou a systémem finančních a legislativních nástrojů.  

Pražský systém péče o příměstskou krajinu

Jedním ze strategických zájmů města je zajištění kvalitního životního prostředí pro jeho obyvatele. Město 
Praha může být iniciátorem aktivit, jejichž výsledkem je celoměstský systém péče o příměstskou krajinu. 
Možným uspořádáním je ustavení systému příměstských parků zahrnujících krajinné zázemí města. 

Příměstský park jako nástroj 
péče o krajinu

Návrh
Celoměstská témata
Příměstský park jako nástroj péče o krajinu

2
1
6

VÝKONNÝ ORGÁN 

PP ÚDOLÍ BEROUNKY

VÝKONNÉ ORGÁNY

DALŠÍCH PP 
VÝKONNÝ ORGÁN PP 

TROJSKÁ KOTLINA

PRAŽSKÝ SYSTÉM PÉČE 
O PŘÍMĚSTSKOU KRAJINU

LESY PRAHA

...IPR

POVODÍ

MAGISTRÁT HLAVNÍHO 
MĚSTA PRAHY - 

KOORDINÁTOR PÉČE 
O PŘÍMĚSTSKOU KRAJINU

Možná hierarchie a uspořádání Pražského systému péče o příměstskou krajinu

Iniciátorem a moderátorem systému 
péče o příměstskou krajinu je MHMP, 
ochraňuje tak strategický veřejný zájem
péče o příměstskou krajinu è

è

è

è

è

Příměstský park, Košice ilustrace

Příměstský park, Košice ilustrace

Příměstský park metropolitní oblasti, Lille ilustrace

Příměstská krajina, Švýcarsko ilustrace

Příměstský park Košice ilustrace
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Každý park by měl být vymezen na základě krajinných souvislostí, nikoliv podle administrativního dělení, 
a měl by svůj vlastní nezávislý řídicí orgán a management sdružující všechny lokální aktéry v území za účelem 
naplňování společně definovaného cíle. Tento systém by poskytl městu služby kompenzující některé 
negativní vlivy urbanizace (viz ekosystémové služby) a nabídl obyvatelům kvalitní prostor a prostředí pro 
pobyt v přírodě. Dosavadní zkušenosti z mnoha evropských míst shrnuté například v dokumentu Periurban 
Parks Toolkit, na kterém se mimo jiné podílela i MČ Praha-Troja, tvoří dobrý základ pro konkrétní kroky jak 
systém péče v rámci Prahy organizovat. Viz také publikace Zelený Prstenec/Příměstský park  - Strategie pro 
rozvoj příměstské krajiny. 

Návrh
Celoměstská témata

Příměstský park jako nástroj péče o krajinu

2
1
6

Podstatnou kvalitou, reprezentovanou nezávislým řídicím orgánem, je sdružení plánování a péče o území 
v jednom místě. Každý z aktérů přináší “své” vstupy řídicímu orgánu, který je využívá dál ke konkrétním 
akcím (investiční záměry, místní opatření, podpora žádoucího podnikatelského záměru, sdružené žádosti 
o grant atd.). 

Důležitý úkol výkonného orgánu je zajištění informovanosti umožňující efektivní koordinaci a vzájemnou 
synergii jednotlivých dílčích záměrů. Hlavním motivem této koordinace je zvýšení efektivity vynakládaných 
prostředků, které se zpětně promítá do zvyšování výnosů.

Financování příměstských parků

Efektivita využití vynakládaných prostředků souvisí i s ochotou různých vnějších subjektů peníze uvolňovat. 
Čím je využívání finančních prostředků transparentnější, tím je riziko zpronevěry nižší a pravděpodobnost 
účelného nakládání s  nimi vyšší. Důvěryhodnost pro partnery vzrůstá. Zajištění kofinancování přispívá 
úspěšnosti při žádání o dotační tituly. 

Schema povahy zdrojů a povahy investic realizovaných prostřednictvím výkonného orgánu  

JEDNORÁZOVÉ 
INICIAČNÍ INVESTICE 
-vnáší novou kvalitu

JEDNORÁZOVÉ  
OCHRANNÉ INVESTICE 
-chrání stávající kvality

PERIODICKÉ 
UDRŽOVACÍ  
INVESTICE

-provoz

PLÁNOVACÍ SLUŽBY 
PENÍZE, INFORMACE DOTAČNÍ TITULY

UŽIVATELSKÉ 
ZKUŠENOSTI

VEŘEJNÁ 

SPRÁVA
EU/ČR  DOTAČNÍ 

PROGRAMY

“OBEC”

KOMUNITA

PODÍL NA ZISKU 
Z AKTIVIT V PP

PRIVÁTNÍ 

SUBJEKTY

KOMPENZACE A 
PLATBY  ZA EKO- 

SYSTÉMOVÉ SLUŽBY

VÝKONNÝ ORGÁN

PŘÍMĚSTSKÉHO 
PARKU

î

îì

ì

è

è

è

è

Parkoviště v příměstském parku, Lille  ilustrace

Příměstský park metropolitní oblasti, Lille ilustrace

Příměstský park metropolitní oblasti, Lille ilustrace

Příměstský park metropolitní oblasti, Lille ilustrace

Příměstský park metropolitní oblasti, Lille ilustrace

Příměstský park metropolitní oblasti, Lille ilustrace
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PLÁNOVÁNÍ
VEŘEJNÁ 

SPRÁVA

- MAGISTRÁT HMP

- MĚSTSKÉ ČÁSTI

- SPRÁVCI   

  INFRASTRUKTURY

- POVODÍ

- LESY

- STŘ. KRAJ

- VLASTNÍCI   

  NEMOVISTOSTÍ

- NÁJEMCI 

  NEMOVITOSTÍ

- PROVOZOVATELÉ

  SLUŽEB (MHD)

SPRÁVA
PRIVÁTNÍ 

SUBJEKTY

JEDEN VÝKONNÝ 
ORGÁN

VZÁJEMNĚ 

SE OVLIVŇUJÍ

OBEC

SMĚREM K VÝKONNÉMU 
ORGÁNU NA STEJNÉ  

ÚROVNI

(I STÁTEM 
VLASTNĚNÉ 

SPOLEČNOSTI )

ČINNOSTI / POLICIES* AKTÉŘI / STAKEHOLDERS - SHAREHOLDERS*
Diagram vztahů Výkonného orgánu k činnostem a aktérům (zřizovatelům)
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Efektivní je zejména provázání několika záměrů více subjektů do  jednoho společného, kdy každý subjekt 
sleduje svůj primární zájem a ostatní doprovodné (ale nutné) záměry přenechává spolupracujícím, pro které 
jsou naopak zájmy primárními - typicky u liniových staveb (nebo jejich rekonstrukcí) - v jednom kroku lze 
např. zvýšit propustnost železniční tratě pro příměstské vlaky, podstatně zvýšit komfort stanic provázáním 
s jinými módy veřejné dopravy, řešit protipovodňovou ochranu, případné souběhy a přeložky inženýrských 
sítí, ale například i  zajistit příčnou prostupnost pod/nad tělesem dráhy v  návaznosti na  (i  potenciální) 
příčné cesty. Ani jeden z vyjmenovaných příkladů záměrů nelze efektivně realizovat samostatně. Úkolem 
výkonného řídicího orgánu (managementu) je v uvedeném příkladu zajistit kooperaci všech participujících 
aktérů při minimalizaci negativních jevů na celou oblast příměstského parku. 

Jiným příkladem je společný postup při žádání o prostředky z dotačních titulů, kdy výkonný orgán, resp. 
jeho administrativa funguje jako služba aktérům ve věci podání žádosti a získání grantu.

Dalším významným zdrojem příjmů jsou prostředky, které si příměstský park “vydělá” ať už produkcí 
a následným prodejem zboží a surovin nebo “dividendou” ze zisku subjektů, jejichž předmět podnikání je 
na existenci parku závislý.

Posledním a významným zdrojem provozních a investičních peněz mohou být kompenzace vlivů externích 
zátěží a platby za ekosystémové služby v případě začlenění těchto nástrojů, které jsou například v SRN běžné, 
také do naší legislativy. 

Obvyklé funkční schéma neuvažuje o  plné ekonomické soběstačnosti příměstského parku. Míra 
samofinancování se podle zkušeností z  evropských příměstských parků pohybuje od  5 % (téměř plně 
dotovaný) do 75 % ekonomické soběstačnosti. (Údaje podle Periurban Parks Toolkit). 

Jaká může být úloha příměstského parku

•	 Kontinuální péče o hodnotnou krajinu
•	 Kontinuální péče o kvalitu prostředí (architektura, veřejný prostor, infrastruktura) 
•	 Péče o nivní krajinu, její využití a zapojení do protipovodňové ochrany
•	 Symbióza přírodních hodnot a využití krajiny
•	 Vyhodnocení a využívání tzv. ekosystémových služeb krajiny 
•	 Správa území jako jednoho celku (společný management území)
•	 Zlepšení vazeb na Středočeský kraj
•	 Ucelený systém cest různých druhů pohybů (pěší, cyklistický, na koni, na bruslích; rekreační a dopravní)
•	 Rozptyl rekreační zátěže z přetížených míst na celé území parku
•	 Transformace brownfields a industriálního dědictví do nových forem využití
•	 Podpora života v parku, kulturní a rekreační aktivity
•	 Stanovení a  užívání jednotné vizuální identity (informační systém, webové stránky, jednotné či 

integrované vstupenky, jízdenky, jednotná grafika) 
•	 Vyvážení celoměstských a lokálních aktivit
•	 Vzájemná podpora v území – příjmy ze služeb a aktivit se vracejí do území v parku, podpora krátkých 

ekonomických vazeb, aktivace periferie
•	 Koordinace jednotlivých aktivit a záměrů v území
•	 Koordinovaná dopravní koncepce v souladu s příměstským parkem 
•	 Optimalizovat dostupnost a obslužnost území

Příměstský park dále umožňuje 

•	 Koordinované žádosti v  dotačních programech, grantových řízeních, jako např. ITI (Integrované 
teritoriální investice)

•	 Koordinovaná investice do údržby (infrastruktury, objektů)
•	 Koordinovaná komunikace s veřejností, městem, médii atp.
•	 Příměstský park jako platforma pro spolupráci a  komunikaci městských částí, středočeského kraje, 

aktérů, vlastníků
•	 Vytipování prioritních území pro zásah a vypisování architektonických soutěží
•	 Iniciace a koordinace aktivit veřejných správců území i soukromých subjektů
•	 Vytvoření priorit a etapizace jednotlivých cílů
•	 Zabezpečení managementu, péče a údržby parku

Příměstský park Vitosha, Bulharsko ilustrace

Příměstský park, Lisabon ilustrace

Návrh
Celoměstská témata
Příměstský park jako nástroj péče o krajinu

2
1
6

Jižní příměstský park, Milán ilustrace

Jižní příměstský park, Milán ilustrace

Jižní příměstský park, Milán ilustrace

Jižní příměstský park, Milán ilustrace
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Podpora a obnova udržitelného hospodaření a přírodních 
procesů v krajině nivy 
Zajištění péče o volnou říční krajinu vyžaduje strategii a implementaci vhodných nástrojů, ekonomických 
modelů a ekologických procesů. Volnou říční krajinu je potřeba chápat jako funkční a dynamický systém. 

Je nutné se soustředit především na  dvě oblasti: oblast obnovy drobného zemědělství a  oblast obnovy 
přírodních procesů.

1. Podpora a obnova udržitelného hospodaření v krajině nivy, která je v souladu s hodnotami 
příměstské krajiny, podpora místních drobných forem hospodaření, přinášejících do krajiny detail, 
odpovídající péči a příležitosti pro další doplňkové služby, jako je například agroturistika, 
kulturní, osvětové a vzdělávací aktivity  

Je zapotřebí:
•	 provést evidenci špatně, nedostatečně nebo nevýhodně využívaného zemědělského stavebního fondu 

v oblasti říční krajiny, a to jak současných tak historických statků, dvorů, usedlostí ve volné krajině, tak 
v historických jádrech vesnic; pokud již neslouží původnímu účelu, zhodnotit jejich vhodnost k částečně 
obnově zemědělské výroby či kombinace zemědělské výroby a občanské vybavenosti, 

•	 zahájit spolupráci se všemi subjekty, které obhospodařují, nebo mohou obhospodařovat nezastavěnou 
krajinu (chovatelé ovcí, koní a dalších hospodářských zvířat, zoo),

•	 efektivně oslovovat a motivovat další zájemce o provozování všech přiměřených forem zemědělství. Může 
jít též o občanská sdružení, které mají v zájmu provozovat drobnou zemědělskou činnost, zahrádkářské 
organizace a další. 

2. Doplnění a podpora rozvoje říčních a lužních biotopů, zónování ploch v rámci nivy

•	 ponechání a vybrání ploch k nerušenému vývoji. Je třeba je chápat jako rané fáze přírodních ekosystémů 
a  poskytnout jim trvalou ochranu v  rámci stabilizovaného uspořádání krajiny, přestože v  tuto chvíli 
nepředstavují z pohledu ochrany přírody nijak zvlášť cenné území.  

•	 v územích se sportovní a rekreační vybaveností a zahrádkářských koloniích integrovat drobné krajinné 
prvky, které podpoří charakter nivy i  ekologické funkce. Patří mezi ně výsadba odpovídajících druhů 
dřevin, ochrana drobných mokřadních poloh a zamokřených příkopů, zajištění hnízdišť pro ptáky.  

•	 založení nových center biodiverzity a posílení těch stávajících podél toku Berounky u dolních Černošic 
a Lipeneckého potoka. Se systémem ekologické sítě, ale i cest a protipovodňové ochrany významně souvisí 
podpora stávajících a obnova zaniklých mezí. Cesty vnášejí do krajiny detail a přirozené lidské měřítko 
a nová propojení. Síť mezí a doprovodných cest pak splní funkci ekologických interakčních prvků. 

•	 obnova krajinných funkcí nivy.  Pro posílení protipovodňové ochrany při menších průtocích vod, je třeba 
obnovit staré údolnice, zapojit historická koryta a další prvky jako výše zmíněné meze a stromové doprovody 
cest do  systému měkkých pasivních protipovodňových opatření. Je potřeba vytipovat místa a  úseky, 
které jsou vhodné pro celkovou revitalizaci a obnovu základních říčních procesů. V této problematice lze 
postupovat na základě zkušeností evropského projektu REURIS (evropský projekt Revitalisiation of Urban 
River Spaces, REURIS - viz 3.2 Zdroje).

•	 vypracování a  vedení management plánu integrujícího ochranu přírody a  požadavky uživatelů pro 
jednotlivé krajinné celky.  Protože příroda je dynamická a  neustále dochází ke  změnám a  interakcím 
v rámci prostředí,  je zcela nutné, aby existoval nástroj, který je schopen reagovat na přirozený vývoj 
přírody i sociální interakce. Bude obsahovat průzkum a vyhodnocení krajiny, ekologický rozbor, analýzu 
způsobu využívání krajiny a péče o území a bude vypracován ve spolupráci s odbory životního prostředí 
Magistrátu HMP, samosprávou dotčených městských částí, místními spolky na  ochranu prostředí, 
s přizvanými experty z vědeckých institucí, architekty a krajinářskými architekty. Vypracování  plánu 
bude mít tyto fáze: 1. rozbor místa, 2. stanovení cílů, 3. akční plán. Pro komplexní  zpracování plánu je 
doporučená doba 2 roky. 

Městské zemědělství ilustrace

Městské zemědělství ilustrace
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Návrh
Celoměstská témata

Příměstský park jako nástroj péče o krajinu
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Jižní příměstský park, Milán ilustrace

Městské zemědělství ilustrace

Městské zemědělství ilustrace

101



 
 
 
 
 
 
 
Důvodová zpráva 
 
Vznik a důvody Memoranda 
Předkládané memorandum bylo iniciováno městskou částí Praha Zbraslav a jeho text vznikl 
ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje Praha (dále jen IPR Praha). Hlavním důvodem 
byla obava o osud sdíleného území říční nivy Berounky a Vltavy (dále jen Soutok), které je 
významnou součástí pražských břehů. Toto rozsáhlé území je administrativně rozděleno mezi 
pět městských částí (Praha – Zbraslav, Praha – Lipence, Praha – Radotín, Praha – Velká 
Chuchle, Praha 12) a město Černošice, existuje tu i velký počet vlastníků pozemků a subjektů 
s různými zájmy. . Vymezení oblasti a principy Projektu Soutok jsou součástí přílohy č. 1 
Důvodové zprávy, administrativní dělení a majetkoprávní vztahy jsou v příloze    č. 2 
Důvodové zprávy. 
 
 
Roztříštěnost území vede k bezohledné exploataci, která má za následek jeho postupné 
znehodnocování. Říční niva je ohrožena těžbou štěrkopísků, stavbou nových skladovacích 
hal, ustájením a pohybem nadměrného počtu koní, či iracionální snahou vytvořit z Berounky 
plavební koridor. Soutok je přitom stále ještě unikátní, krajinářsky, biologicky i 
hydrogeologicky cennou přírodní oblastí, která díky své poloze nabízí metropoli velký 
kulturně rekreační potenciál v podobě kvalitní a nezastavěné příměstské krajiny.  
 
Cíle Memoranda 
Memorandum vychází z dokumentu Koncepce pražských břehů (dále jen Koncepce), který 
byl schválen a doporučen Radou hl. m. Prahy k rozpracování (usnesení č. 162 ze dne 
4.2.2014). Koncepce je základním strategickým a iniciačním dokumentem, který vytváří 
podklad pro rozvoj území z hlediska urbanistického plánování, investic, využívání, správy a 
ochrany s hlavním cílem rozvíjet pražské břehy jako celoměstsky významný veřejný prostor.  
 
Pro koordinaci aktivit veřejných správců, soukromých subjektů a občanských iniciativ v 
oblasti Soutoku nabízí Koncepce participativní formu managementu, která se osvědčila ve 
vyspělých evropských zemích, a která je označována jako „příměstský park“. Nejde o 
klasickou ochranu území ve smyslu chráněných přírodních parků, ale jedná se o formu 
samostatné správy a rozvoje území jako jednoho synergického celku napříč vlastnickými i 
administrativními hranicemi. 
 
Cílem Memoranda je založení společné platformy, na které lze najít shodu o kvalitách území 
a o způsobu jeho rozvoje. Shodu, která umožní vytvořit zmíněný model správy, jež přinese 
provázanost jednotlivých záměrů, rovnováhu mezi ekonomií a ochranou přírody a zajistí 
plnohodnotné začlenění území do organismu města. 
  



Důvody připojení MHMP k Memorandu  
K Memorandu se do této chvíle připojily již všechny dotčené městské části hlavního města 
Prahy a město Černošice. Podpisem Memoranda Rada hl. m. Prahy podpoří vůli lokálních 
aktérů ke společné správě oblasti a vytvoří základní předpoklad pro rozvoj území Soutoku 
jako celoměstsky významného prostoru.  
 
Kromě toho vytvoří i podmínky k naplnění svého programového prohlášení, zejména 
v bodech  

 Naplňování a aktualizace Koncepce pražských břehů 

 V bodu 4. z kapitoly IV. Územní rozvoj a územní plán („zajistí participaci veřejnosti při 
přípravě a pořizování všech úrovní ÚPD“) 

 V bodu 7. z kapitoly IV. Územní rozvoj a územní plán („dokončí přípravu koncepce 
rozvoje veřejných prostranství a bude se soustředit na její realizaci tzv. metodou 
akupunkturních bodů“) 

 V bodu 2. z kapitoly V. Životní prostředí („zastaví úbytek zelených ploch, v okrajových 
částech města bude vytvářet nové zelené plochy…“) 

 V bodu 6. z kapitoly V. Životní prostředí („podpoří environmentální vzdělávání, 
výchovu a osvětu jak mezi veřejností, tak cílovými skupinami obyvatelstva“) 

 V bodu 7. z kapitoly V. Životní prostředí („ochrání unikátní přírodní území“) 
 
Následné kroky 
IPR Praha vypracuje návrh projektového plánu pro Projekt Soutok, který bude rozvíjet záměr 
„Příměstský park“ ve smyslu schválené Koncepce pražských břehů. Tento projektový záměr 
bude obsahovat především cíle projektu, popis jeho jednotlivých fází, harmonogram a 
analýzu možného financování. 

 
Jádrem Projektu Soutok bude participativní proces, (MHMP, jednotlivé městské části, město 
Černošice, vlastníci pozemků, podnikatelský sektor, orgány státní správy, občanské 
iniciativy), který vyústí v ustavení samostatné správy oblasti a v pořízení závazné 
dokumentace, nutné pro zdravý rozvoj tohoto celoměstsky významného prostoru. 
Orientační schéma postupu Projektu Soutok je součástí přílohy č. 3 Důvodové zprávy. 
 
 
 
  
 
 
 
 Soutok: 1+1=3   
Synergie = spolupráce, společné působení. Ve složitých systémech (chemických, biologických i 

společenských) lze často pozorovat, že současné působení různých vlivů nebo příčin způsobuje 

nečekaně velký synergický účinek. Na pozorování, že „celek je víc, než součet jeho částí“ je 

založena teorie holismu.                                                                                              cs.wikipedia.org                                                                                                                    

 
 
 

















 
SPLAVNOST BEROUNKY 
Doplňující informace 
 
Splavnění je uvedeno v příloze č. 2 zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě v bodě 2, 
písmeno e) vodní tok Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín. V jiném předpisu není 
uvedeno.  
 
V Dopravní politice ČR se uvádí následující: 4.4.2.3 Infrastruktura vnitrozemské vodní 
dopravy Hlavní zásady rozvoje vodních cest: Vodní cesty plní i jiné než dopravní funkce. 
Plánování jejich rozvoje proto úzce souvisí (včetně financování) s jinými koncepcemi, které 
jsou v gesci MZe (vodní hospodářství) a MPO (napojení zpracovatelského průmyslu).  Řešit 
problémy splavnosti a spolehlivosti na dopravně významných a využívaných vodních cestách 
a dalších vodních cestách, jejichž rozvoj a modernizace je efektivní (dle harmonogramu v 
dokumentu Dopravní sektorové strategie)  Pokračovat v implementaci cílů programu 
NAIADES, NAIADES II a návazných programů tohoto typu. Pokračovat v rozvoji Říčních 
informačních služeb. Připravovat projekty dobudování infrastruktury pro rekreační plavbu na 
dopravně významných cestách dle zákona č. 114/95 Sb. o vnitrozemské plavbě (dle 
harmonogramu v dokumentu Dopravní sektorové strategie) Avšak v Dopravní sektorové 
strategii  není konkrétně uvedena položka splavnění Berounky. 
 
Dále je důležité, že vláda uložila zpracovat pro oblast vodní dopravy speciální koncepci 
v bodě 5.3.8  Pro oblast vodní dopravy bude zpracována samostatná koncepce z důvodů 
jejích specifik - vodní cesty plní vedle funkcí dopravních rovněž řadu jiných funkcí a jedná se 
proto o oblast mezisektorovou. Termín dokončení strategie: rok 2013 Gestor: MD ve 
spolupráci s MZe, MŽP, MPO a MMR Monitoring: vyhodnocení účinnosti nejpozději v r. 2017, 
aktualizace nejpozději v r. 2018 Není nám známo, že by existovala, tudíž není podklad 
požadovaný MD o který by se požadavek splavnění opřel. Rovněž tak není tento požadavek 
v Politice územního rozvoje ČR, kdy by s ohledem na nadmístní význam měl být včetně 
posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
 
Dopravní sektorová strategie byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 13.11.2013 č. 
850Splavnění se vyskytuje v kapitole 22 Identifikace opatření řešících nedostatky (Nedostatky 
na dopravních sítích, jejichž identifikace je popsána v předešlých kapitolách jsou následně 
zkoumána z hlediska jejich možného odstranění, resp. realizace opatření, která by tyto 
nedostatky odstranila). V podkapitole 22.3. Infrastruktura vodních cest – je uvedeno: Na 
základě provedené analýzy nedostatků na síti vodních cest a jejich porovnání s databází 
opatření investora ŘVC lze konstatovat, že všechny identifikované nedostatky jsou pokryty 
investičními opatřeními. Zároveň naopak i každé investiční opatření pokrývá některý z 
identifikovaných nedostatků. V tabulce, která následuje, je položka V070 Splavnění Berounky 
v Radotíně (do Černošic). Avšak v mapové příloze M3 Infrastruktura vodních cest - návrh 
opatření není zaneseno, byť je zde poznámka, že mapa nezobrazuje opatření pro rekreační 
plavbu. Naopak  v mapové příloze M6  Mapa hodnocených opatření pro oblast infrastruktury 
vodní dopravy je vidět, že splavnění Berounky bylo hodnoceno a to se známkou hodnocení C 
v 2.pilíři (územní a environmentální pilíř) a známku A v dopravním a společenském pilíři. 
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