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Krátký průvodce úspěchem 
jedné občanské iniciativy.



Cíl:
• Předat zkušenosti s jednou dobře se vyvíjející 

kauzou.

Obsah:
• Představení lokality
• Krátké shrnutí kauzy
• Pár důvodů úspěchu
• Dotazy, diskuze



• Chráněné území (Přírodní park a Přírodní památka)

• Součást zeleného pásu kolem Prahy, kde plní 
funkci klínu zeleně pronikajícího do centra města

• 3 městské části Prahy (200tis. Pražanů)
• Snaha o změnu ÚP ze zeleně na zástavbu



•Z většiny jde o zanedbané území, o které se majitelé 
pozemků nestarají.
•Většinu pozemků vlastní spekulanti, kteří je nakoupili 
během posledních pár let s vizí přeměnit je na stavební.



Vývoj kauzy

2004-2008 roztříštěné aktivity OS
03/2009 petice s výsledkem:

13.000 papírových podpisů za 11 dní
+ 3.000 elektronických podpisů

04/2009 Koalice o. s. Trojmezí 
09/2010 KAMPAŇ před
                komunálními volbami
03/2011 Zastavena změna ÚP
                A co dále?



PROČ JSME USPĚLI?

„Územní plán v Trojmezí se nezmění, jinak odstoupím.“

„Hlavní město vykoupí pozemky, aby mohlo zachovat tuto
oblast jako zeleň a veřejný prostor.“

 „Nepřipustíme úbytek veřejně přístupných zelených ploch
(např. Trojmezí, Klánovický les a další) a maximálně se
zasadíme o nárůst jejich podílu.“



Naším cílem je zřízení rekreační zóny Trojmezí, kde 
budou respektovány zásady ochrany přírody 
vyplývající z charakteru tohoto území.

•Výsledky celoročního biologického průzkumu Trojmezí
•Vlastní urbanistická studie Trojmezí
•Kontakty na vlastníky
•Spojení s občany



DŮVODY ÚSPĚCHU
•Lidé (Boj s mašinérií. Úzký tým lidí - rozhodování, koordinace, specializace. 
Další lidé na jednodušší pomoc) 
•Soustavnost (Hodně času nebo jít od toho. Nelze někdy „vypnout“.)
•Odbornost (Být na všechno naštvaný občan nestačí. Nutné vědět co. Kdy, 
kde, jak, s kým. Držet se svých stanovisek. )
•Načasování (Důležité je nejen co děláte, ale i kdy to děláte.)
•Komunikace (s „potenciálními“ přívrženci, médii, jednání s politiky a úřady)
•Nezávislost (Nezávislé občanské sdružení svede mnohdy víc než politik.)
•Peníze (Zdroje tu jsou…. Grant může rozjet zajímavou aktivitu.)
•Štěstí (Třeba se to nepovede. Je to škola života.)



DĚKUJI ZA 
POZORNOST 

Jan Chvátal
tel: 603 289 057
jan.chvatal@trojmezi.info
www.trojmezi.info
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