
Možnost oddychnout si v parku je pro kvalitu městského 
života klíčová. Praha je sice jedno z nejzelenějších měst 
Evropy, má však málo kvalitních parků. Velkou část 
totiž tvoří “městské džungle” – neudržovaná a špatně 
prostupná území s nejasným využitím. Proměna 
„městských džunglí“ v příjemné parky a udržované 
lesoparky je jedním z cílů nového návrhu.
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“Praha by měla usilovat o to, aby zakládáním nových parků a revitalizací 
zanedbaných území zmírňovala stávající deficit. Metropolitní plán proto navrhuje 
207 nových parků. ” 

Parkové plochy významně doplňují kompozici města – pro Prahu s jejím 
členitým reliéfem jsou charakteristické zelené svahy, hřebeny a úbočí údolí Vltavy  
a vltavských přítoků. Kompozice pražských parků a dalších přírodních území 
však není rovnoměrná. Zatímco topograficky členitý levý břeh Vltavy je bohatě 
zelený, rovinatější a méně členitý, pravý břeh je na parky a přírodně rekreační 
území znatelně chudší. Tento deficit Metropolitní plán mírní.

Návrhy nových parků vznikaly ve spolupráci s městskými částmi, kterých 
jsme se v průběhu jara 2014 a 2015 dotazovali na to, jaké mají priority v kultivaci 
parkových ploch. Ve vymezování nových parků hrála důležitou roli i snaha parky 
mezi sebou propojovat a tím násobit účinek jejich kompozice (například osa 
Vítkov – Balkán – Třešňovka – Klánovický les). Domníváme se, že parky mají být 
dobře napojené na síť uličních prostranství okolních čtvrtí a městskou hromadnou 
dopravu. Dobrá prostupnost parků, pravidelná údržba a vybavenost jsou klíčem 
k častějšímu užívání obyvateli – a tedy i prostředkem k dosažení větší přirozené 
kontroly a kvality jejich prostředí. Metropolitní plán zařazuje do vymezených parků 
také plochy luk, lesoparků, sadů i hřbitovů, majících vlastní režim přístupnosti.   
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Dostupnost parků
Území Prahy by mělo být pokryto rovnoměrnou 
sítí parků. Nové parky je třeba zakládat tak, 
aby v Praze nebyla místa s výrazným deficitem. 

IPR Praha zhotovil analýzu dostupnosti parků. Vycházeli 
jsme z předpokladu, že do významnějších a větších parků váží lidé 
delší cestu pěšky i MHD, zatímco menší parky navštěvují převážně 
obyvatelé z jejich sousedství. Na základě hierarchie parků jsme 
definovali, jak mají být jednotlivé typy parků dostupné. Časovou 
dostupnost jsme počítali s ohledem na síť ulic i cest. Společně 
s informací o hustotě obyvatel jsme získali celkový obraz  částí 
města, kde parky chybí. Z analýzy vyplývá, že parky jsou po 
Praze rozloženy nerovnoměrně. Největším deficitem parků 
trpí topograficky méně členitý jihovýchod Prahy, zejména 
Nusle a Vršovice, ale i Vysočany a Holešovice.  

Parky jsou důležité především uvnitř zastavěného 
území: zakládat nové parky na okrajích Prahy či okrajích 
zástavby, kde není daleko do otevřené krajiny, je mnohem 
méně smysluplné. Specifickým případem jsou pak lokality  
s kompaktní zástavbou, obvykle v centru Prahy, kde je relativně 
nižší dostupnost parků nahrazena jinou kvalitou prostředí 
– živým a kultivovaným parterem ulic, sítí příjemných 
pobytových náměstí, případně blízkostí vltavských břehů  
s jejich náplavkami a ostrovy.

Analýzy a navrhovaný obraz Prahy Regulace Metropolitního plánu Praha [MPP]

Údržba parků je nákladnou záležitostí. Proto  
je potřeba, aby jejich správci (převážně 
městské části) měli plán priorit, do kterých 
parků a jakým způsobem investovat. 

Údržba 1 ha exkluzivního parku typu Stromovka činí 
200 000 Kč za rok, lesopark jako Ďáblický les pak ročně 
vyjde na 138 000 Kč. Pro městskou kasu to není málo peněz. 
Metropolitní plán chce proto pomoci nasměrovat investice 
tam, kde je parků nejvyšší deficit či kde je přeměna a kultivace 
nejsnadněji realizovatelná. Za tímto účelem byla zpracována 
hierarchie parků. Parky byly rozděleny dle významu pro 
obyvatele, jejich velikosti a polohy v rámci kompozice 
pražské krajiny. Rozdělení je podkladem pro rozhodování, 
kam směřovat energii i finanční prostředky v rámci údržby  
a obnovy pražských parků.

Kvalita investic
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1 / Metropolitní park může být hlavním cílem 
vícehodinového výletu – má totiž nejen vysokou přírodní  
a krajinářskou hodnotu, ale nabízí i  možnost zábavy, kultury, 
sportu. (Stromovka, Letenské sady nebo Petřín).

2 / Čtvrťový park plní úlohu významného místa pro 
odpočinek, relaxaci, sport, zábavu zejména rezidentů 
konkrétní čtvrti a čtvrtí sousedních (Park na Kavčích horách).

3 / Lokalitní park je místem pro krátkodobý odpočinek  
a relaxaci obyvatel dané lokality. (Thomayerovy sady).

4 / Místní park je zpravidla menší území, o něž se však 
pečuje a které je dílčím způsobem  vybaveno  mobiliářem. 
Řadí se sem také plochy ve volné zástavbě sídlišť (definované 
jako park ve volné zástavbě), mezi místní parky jsou zařazeny 
drobné parky a parky na náměstích.
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Regulativy MPP

2 / Regulace bodem
Pokud se dá nejvhodnější poloha navrhovaného parku určit jen 
přibližně, je vymezen graficky: bodovou značkou s definovaným 
okolím. Alespoň polovina regulované rozlohy parku, kterou 
značka reprezentuje, pak musí ležet v rámci okolí. 
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3 / Regulace procentem
V největších transformačních a rozvojových územích je 
park vymezen parametricky – je určen procentem. Hodnota 
po přepočtu říká, jakou rozlohu má park mít. Jeho přesné 
umístění se zpřesní v rámci podrobnější územně plánovací 
dokumentace, jako jsou například studie, regulační plán, 
nebo územní plán části Prahy.
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1 / Regulace plochou
Pokud víme, kde přesně by se měl navrhovaný park rozkládat, 
je vymezen v přesných hranicích, a to svislou či horizontální 
žlutou (rekreační) šrafou transformace, či rozvoje. Jako 
příklad  navrhovaného parku jmenujme Rohanský park, 
nebo Bohdalecký vrch. 
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Parky v MPP

Regulativ umožňuje vznik drobných, pro parky 
typických staveb, jako jsou infocentra, kiosky občerstvení, 
dětská hřiště či veřejné osvětlení a cyklostezky; jejich 
přesný výčet obsahuje závazná část Metropolitního plánu. 
 MPP neurčuje, jakým způsobem má být nově navržený 
park upraven: zda má vzniknout upravený anglický park, 
luční park, či lesopark, akcentující autentickou přírodu. To je  
v kompetenci správce a pod podrobnost návrhu územního 
plánu. Většina z navrhovaných parků leží v území, která 
vyžadují spíše jednoduché zásahy (proklestit nálety, vybudovat 
síť cest, osadit mobiliář apod.).

MPP pojímá parky ve městě jako veřejná 
prostranství. Aby tak mohly být vymezeny, 
jsou v souladu s Pražskými stavebními 
předpisy zahrnuty v zastavitelném území, ale 
jako plochy nestavebního charakteru.

1 / 

2 / 



Od okrasných zahrad k verejne prístupným parkumˇˇˇ °

Mnohé městské džungle jsou dnes zanedbanými místy.

Okrasné zahrady

Městské džungle jako místa s potenciálem krásných výhledů.

Mezi úspěšně kultivované lesoparky, zachovávající přírodní 
divoký charakter patří Park Belveder na Zbraslavi.

Rychlým rozšířením Prahy a připojováním i vzdálenějších sídel k Velké 
Praze, zejména rozšířením administrativních hranic Prahy z r. 1974 se součástí 
Prahy stala rozsáhlá přírodní území, která mají dosud nevyužívaný potenciál.

Právě tato místa jsou v současné době vhodná pro kultivaci na parková 
prostranství a lesoparky, neboť se již dnes v mnoha místech jedná o hodnotná 
přírodní území. Jde zejména o nevyužívaný potenciál svahů, kopírujících jedinečnou 
morfologii města a nabízející jedinečné pohledy na Prahu z neobvyklých úhlů,   
jejichž citlivou kultivací  by bylo rychle a bez vysokých nákladů dosaženo snížení 
deficitů parků v mnohých obydlených oblastech.

Městské džungle
Praha je jedno z nejzelenějších měst Evropy, otázkou  
je ale kvalita jejích parkových ploch. Na základě analýz bylo 
zjištěno, že velké procento přírodních ploch Prahy by se dalo 
zařadit do kategorie městských džunglí. Jsou to neudržovaná 
a špatně prostupná území s nejasným využitím, kde se lidé  
v důsledku jejich zanedbaného stavu obvykle necítí bezpečně.  

Městské džungle by se díky své zvláštní poetice mohly 
stát po nejnutnějších úpravách (obnovení sítě cest či 
citlivému proklestění, doplnění lesními hřišti apod.), pro 
většinu obyvatel Prahy místy oddychu a rekreace, kam  
se chodí procházet, běhat, venčit psy či posedět na čerstvém  
vzduchu. (Mezi největší městské džungle patří Motolský háj,  

Bohdalecký vrch, Prosecké skály a další…).

Prvním z parků, otevřených veřejnosti, byly v r. 1833 
Chotkovy sady, dříve nazývané Lidová zahrada.

Proměna soukromých zahrad a obor ve veřejně přístupné parky probíhá během 
celého 19. století a souvisí zejména s emancipací českého kulturního života.  

V době meziválečné, kdy byla Praha ustanovena hlavním městem 
samostatného státu jsou zakládána další parková prostranství v jednotlivých 
pražských čtvrtích, upravují se zahrady Pražského hradu, park na Vítkově nebo 
kupříkladu Růžový sad na Petříně. Až po druhé světové válce se v park proměnil 
ostrov Kampa. Během šedesátých let se podařilo založit botanickou zahradu 
v Tróji a vypsat soutěž na největší moderní městský park – Park Přátelství – 
realizovaný na sídlišti Prosek, který se stal předobrazem kvalitního parku  
v rámci modernistické sídlištní zástavby. 

Rozsáhlejší zahrady náležely ke klášterům, kde se kromě 
profánní zeleně nacházel i rajský dvůr umístěný vždy 
mezi kostelem a konventem. Právě rajský dvůr se stal 
předobrazem všech dalších okrasných zahrad.

Středověké osídlení pražské kotliny se vyznačovalo velice kompaktní 
zástavbou, obklopenou středověkými hradbami, za nimiž se rozkládalo zemědělské 
zázemí města, louky a neprostupné lesy.

Již v této době, přestože krajinné zemědělské zázemí bylo stále městu  
„na dosah“, měla většina menších zahrad při středověkých domech téměř 
výhradně utilitární charakter, tedy sloužily k pěstování ovoce a zeleniny. 

Při zakládání Nového Města pražského Karel IV. rezervoval velké plochy pro 
šestici nově vzniklých klášterů, aby tak podtrhl jejich význam a zvýšil jejich 
estetické působení.

Zřizování okrasných zahrad ke kratochvíli souviselo se změnou životního 
stylu během renesance. Zatímco zemědělsky obdělávané plochy se nacházely  
za hradbami města, součástí paláců i měšťanských domů se stávaly pečlivě pěstěné 
zahrady doplněné kašnami, altánky, lavičkami a dalšími architektonickými prvky. 
Za hranicemi města se upravovaly nebo nově zakládaly obory s letohrádky jako 
Hvězda na Bílé Hoře nebo Stromovka na Letné.

Návrh MPP byl vytvořen Kanceláří metropolitního plánu a dne 7. 6. 2016 byl  
na pokyn Rady hl.m. Prahy zveřejněn. Zveřejněný návrh MPP je aktuální k 31. 5. 2016 
a odpovídá verzi, kterou IPR Praha odevzdal pořizovateli, Odbor územního rozvoje 
MHMP. Zveřejněnou verzi MPP lze najít na www.iprpraha.cz/metropolitniplan. 
Jedná se o pracovní verzi a jejím zveřejněním ještě nezačíná proces projednávání 
ve smyslu §50 stavebního zákona. O začátku projednávání rozhodne pořizovatel. 


