
 

PERIURBAN PARKS  

 Příměstské Parky – Zlepšení podmínek životního prostředí na periferiích měst 
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Překážky/osvědčené postupy  

Sekce  Překážky Osvědčené postupy v rámci “PERIURBAN partnership” 

Nedostatek právního povědomí 

 Příměstský Park jako uznaný nástroj v rámci národních a regionálních zákonů 

• Lombardie – Místní regionální zákon klasifikuje parky do 5 různých kategorií: Parky u řek, Agroekologické parky, Lesní parky, 
Horské parky a také Parky městské zeleně. Tento regionální zákon identifikující Parky městské zeleně vešel v platnost v roce 
1986. Zákon definuje Parky městské zeleně jako oblasti strategicky důležité pro ekologickou rovnováhu metropolí, pro 
ochranu a pro obnovu životního prostředí krajiny v oblastech, které propojují městské části s venkovskými, pro propojení 
oblastí mimo městské zelené systémy a konečně pro rekreaci a volnočasové aktivity skrze lepší krajinotvorbu, s částečným 
ohledem na trvání a posilování aktivit lesního hospodářství. 

• Andalusie – Zákon 2/1989 z 18. července reguluje usnesení Regionální správy Andalusie a ustanovuje další opatření na 
podporu ochrany. Tento zákon zahrnuje Příměstské Parky do systému chráněných přírodních oblastí s nově vytvořeným 
konceptem; tyto oblasti jakoby nepodléhají základním zákonům Státu a zároveň představují oblast první aplikace, která vede 
ke specifickému druhu ochrany přírody ve Španělsku. 

Nedostatek všeobecného a 
integrovaného plánování 

Příměstský park jako uznaný nástroj v rámci národních a regionálních zákonů (viz výše popsané Lombardie a  Andalusie) 

• Lombardie – Místní regionální zákon klasifikuje parky do 5 různých kategorií: Parky u řek, Agroekologické parky, Lesní parky, 
Horské parky a také Parky městské zeleně. Tento regionální zákon identifikující Parky městské zeleně vešel v platnost v roce 
1986. Zákon definuje Parky městské zeleně jako oblasti strategicky důležité pro ekologickou rovnováhu metropolí, pro 
ochranu a pro obnovu životního prostředí krajiny v oblastech, které propojují městské části s venkovskými, pro propojení 
oblastí mimo městské zelené systémy a konečně pro rekreaci a volnočasové aktivity skrze lepší krajinotvorbu, s částečným 
ohledem na trvání a posilování aktivit lesního hospodářství. 

• Andalusie – Zákon 2/1989 z 18. července reguluje usnesení Regionální správy Andalusie a ustanovuje další opatření na 
podporu ochrany. Tento zákon zahrnuje Příměstské Parky do systému chráněných přírodních oblastí s nově vytvořeným 
konceptem; tyto oblasti jakoby nepodléhají základním zákonům Státu a zároveň představují oblast první aplikace, která vede 
ke specifickému druhu ochrany přírody ve Španělsku. 
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Problémy řízení vícevrstvých/více-
odborových veřejných celků  

Integrace politiky územního plánování v rámci koordinační struktury 

• Lille Metropolitan Natural Space (Metropolitní přírodní oblast Lille, Metropole Lille) -  na základě dlouhého období rozvoje 
politik založených na specifických charakteristikách oblasti, v září 2002 vytvořila Lille metropolitní  městská společnost  
„Metropolitan Natural Space, landscape valorisation“ –výbor za účelem založení rámcového programu spojujícího velké 
zelené plochy (existující nebo nově vytvořené), a to vše na základě environmentálního a společenského zájmu. Lokální rody 
byly přizvány, aby jim byly svěřeny tyto oblasti v rámci Lille metropolitní městské společnosti. Lille metropolitní  městská 
společnost vytvořila administrativní jednotku nazvanou „Joint Syndicate Lille Metropolitan Natural Space“ (Svaz 
metropolitních přírodních oblastí Lille) za účelem řízení těchto oblastí. Tento Svaz spojil dohromady 40 lokálních rad na 
dobrovolném základě. 

• Seine-Saint-Denis – Park Georges Valbon je spravován Úřadem, který spadá pod Obecný management zelených ploch. V roce 
2005 Obecná rada oblasti Seine-Saint-Denis vytvořila „Department Urban Biodiversity Observatory“ (UBDO) – Oddělení 
observace městské biodiverzity (observatoř). Vytvoření tohoto orgánu (jedinečného ve Francii) vyústilo ze snahy Obecné rady 
Seine-Saint-Denis a jejích četných partnerů (instituce, asociace a oblast výzkumu), aby byly vytvořeny účastnické projekty (na 
základě občanské zainteresovanosti) na poli propagace a ochrany biodiverzity.  
Organizační struktura a fungování observatoře je zakotvena v zakládací listině, stejně jako pravidla pro přístup k informacím. 
Listina se skládá ze tří částí: 
- Vědní Výbor (spravovaný Národním přírodopisným Muzeem, dohromady čítá 11 expertů). 



- Řídící Výbor (volně dostupný profesionálům jako správcům přírodních oblastí, přírodovědných asociacím, vědním 
spolkům, územním plánovačům a provozovatelům daných přírodních oblastí. Dnes má tento výbor 80 členů a mezi nimi 
33 signatářů. 

- Koordinační Výbor (spravovaný Oddělením pro přírodu, krajinu a biodiverzitu spadajícím pod Obecnou radu Seine-Saint-
Denis (čítá 4 osoby). 

Observatoř spravuje společnou přírodní databázi. Jejími hlavními úkoly jsou:  
- sbírat všechna dostupná vědecká data dané lokality (flóra, hmyz, ptáci, hadi, obojživelníci, savci, houby…), a to jak ve 

městech, tak v parcích; 
- dodávat sesbíraná data konkrétním rozhodovacím činitelům, aby byli informováni o rozvaze fauny a flóry v jejich 

rozvojových záměrech. 
Bylo také zřízeno několik monitorovacích protokolů a soupisů v rámci osmi parků spravovaných Obecnou radou, a to ve 
spolupráci s veřejnými institucemi (Národní přírodopisné Muzeum, Národní botanická Akademie) a asociacemi (např. BirdLife 
– Život ptactva), aby bylo obecně zvýšeno povědomí o těchto „zelených jádrech“ oblasti. 
Dobrá znalost příměstských parků umožňuje navrhnout řídící strategie v souladu s ekologickým přístupem a hodnotit vliv 
manažerských opatření, aby bylo dosaženo kontinuálního zlepšování. 

• Vitosha přírodní park –  Speciální organizační struktura založená v roce 1998 „Vitosha Nature Park Directorate“ 
(Představenstvo Vitosha přírodního parku) je zodpovědná za implementaci „Manažerského Plánu“ parku – aktivity na ochranu 
a restauraci biologické a krajinné diverzity, turismus a rekreace, výzkum, edukační programy, aktivity na podporu uvědomění 
veřejnosti; zakládání informačních a návštěvnických center; spravování archivace a databáze teritoria parku. Představenstvo 
dále zajišťuje kontinuitu, speciální přístup a efektivitu managementu a obecnou kontrolu nad parkem. Představenstvo Vitosha 
NP také koordinuje různé instituce a investory, kteří nesou různé odpovědnosti (nebo využívají práva pramenící z vlastnictví 
půdy, lesů a nemovitostí) s ohledem na teritoria parku, jako například „Regional Inspectorates of Environment and Waters“ 
(RIEW - Regionální inspektorát životního prostředí a vod) – zodpovědný za dvě rezervace, subdivize „Executive Forest Agency“ 
(Výkonná Lesní Agentura), která je zodpovědná za státní lesy, obecní správa – vlastníci pozemků a lesů, ad. (poznámka: 
Ministerstvo životního prostředí a vod skrze své subdivize – regionální  inspektorát životního prostředí a vod (RIEW) tvoří 
management, rozděluje aktivity zahrnující údržbu a restauraci, vykonává ochrannou funkci uvnitř lesů, krajinné a 
vodohospodářské orgány v rámci ochranných oblastí – exkluzivní státní pozemky, jako například dvě rezervace (Bistrishko 
Branishte a Torfeno Branishte) spadající pod správu Vitosha NP. Ministerstvo zemědělství a potravin (MAF), stejně jako fyzické 
a právnické osoby a obecní činitelé – vlastníci lesů a pozemků v rámci Vitosha NP, kromě exkluzivních státních pozemků, 
vykonávají svůj management a ochranu v souladu s dekrety:  „Protection Areas Act“ - Zákon o ochraně území, a „The Forestry 
Act and other specialized legislation documents“ – Zákon o lesích a další specifické legislativní dokumenty. Management 
státních lesů je implementován Výkonnou Lesní Agenturou a jejími subdivizemi (státní lesnické a lovecké společnosti). 
Management obecních a soukromých lesů je implementován jejich vlastníky v souladu s řídícími projekty, plány a programy, 
které jsou schváleny Ministerstvem životního prostředí a vod a Ministerstvem zemědělství a potravin, respektive jejich 
regionálními subdivizemi. Management zemědělských půd je implementován jejich vlastníky v souladu s dekrety: „Protection 
Areas Act“ - Zákon o ochraně území a Plány managementu parku. Koordinace všech těchto struktur, stejně jako implementace 
plánů managementu parku je vykonávána Představenstvem Vitosha NP. 

• Město Košice, Územně omezená agentura – Území příměstského Lesního Parku, který pokrývá plochu o rozloze 4573 ha je 
řízen Městskými Lesy Košice SpA, jehož výhradní akcionář je Město Košice. Územní samospráva je prováděna na základě 
nájemní smlouvy, která si vyhrazuje závazky vůči hlavnímu manažerovi a vedoucímu pracovníku správy lesů v souladu s 
příslušnou legislativou. Podnik Městské Lesy Košice SpA má v současné době 54 zaměstnanců včetně managementu Lesního 
Parku, kde jsou 2 zaměstnanci zaměstnáni na plný úvazek a 8 zaměstnanců je vedeno na částečný úvazek. 

 



Mechanismy pro efektivní koordinaci jednotlivých politik/cíle plánování a rozvoj parků 

• Andalusie, Ústavní Dohoda – Ministerstvo životního prostředí podepsalo v některých případech kooperační smlouvy s 
městskými autoritami za účelem převedení části odpovědnosti řízení. Tyto úmluvy většinou zavazují Ministerstvo životního 
prostředí k vypracování adaptačních projektů týkajících se zaopatření veřejných, rekreačních a environmentálně vzdělávacích 
zařízení, dále pak zaopatření odpovídajících environmentálních prací. Výbor jménem místní samosprávy má provádět údržbu 
zařízení parků, řízení likvidace odpadů a správu parků, stejně jako tvorbu environmentálních vzdělávacích programů. Zatímco 
samotným podepsáním dohod se nezaručuje efektivní řízení těchto oblastí, toto nařízení může zlepšit jak obsah, tak 
operativní procedury. Tak je zajištěna větší samospráva v rámci udržování a vylepšování vybavenosti parků a v rámci řízení 
efektivního monitoringu jednotlivých spravovaných oblastí. 

• Městská Správa Aberdeen, Politika na bázi specifických environmentálních a urbanistických strategií -  
Městská Správa Aberdeen má silnou environmentální politiku jak pro Město jako celek, tak pro jeho jednotlivé organizační 
požadavky. V rámci partnerské spolupráce jako jsou projekty “Dee Catchment Plan” (Plán povodí řeky Dee), “North East of 
Scotland Local Biodiversity Action Plan” (Plán biodiversity severovýchdoního Skotska), “North East of Scotland Biological 
Records Partnership - NESBRec” (Partnerská biologická spolupráce severovýchodního Skotska), “Strategic Development 
Partnership” (Partnerská spolupráce na strategickém rozvoji) a jeho vlastního projektu “Draft Local Development Plan” (Návrh 

místního rozvojového plánu), si Město zajišťuje, že zelené životní prostředí je součástí celkového územního plánování a 
rozvojových strategií. 

• Vitosha přírodní Park, Zoning – Zónování: Zónování - rozčlenění území parku je vytvořeno dle norem Zákona o chráněných 
oblastech, stejně jako pravidla IUCN pro kategorizaci a je detailně popsáno v Plánu řízení Přírodního Parku Vitosha. Stávající 
členění Přírodního Parku Vitosha bere v úvahu vnitřní vazby mezi přírodou a populací a reflektuje záměry na ochranu, údržbu 
a rozvoj příměstských oblastí, a to vše v souladu s vysokými estetickými, ekologickými a kulturními hodnotami spolu s bohatou 
biodiverzitou. Hlavními pohnutkami pro zřízení stávajícího členění NP Vitosha byly: 
- Existence různých kategorií chráněných oblastí v rámci hranic parku s vlastním striktním režimem ochrany. Tyto oblasti 

tvoří zónu nejpřísnějšího režimu ochrany (Zóna A); 
- Uvnitř parku existují omezení a zákazy na různé aktivity pramenící z Bulharské národní legislativy – Zákon na ochranu 

oblastí, Zákon o biologické diverzitě, Lesnický Zákon atd. Tyto oblasti jsou na úrovni územní zóny s omezeným 
environmentálním managementem (Zóna B); 

- Výše zmiňované povolené režimy zakotvené v legislativě motivovaly založení třetí zóny vytvořené z území, která spadají 
pod aktivní environmentální management (Zóna C). 

Pro každou zónu a sub-zónu parku byl vytvořen specifický režim a normy. Normy jsou strukturovány do tří skupin a zabývají se 
aktivitami v rámci parku: podporované, povolené a zakázané aktivity. 



 

Sekce  Překážky Osvědčené postupy v rámci “PERIURBAN partnership” 

Nedostatek spolupráce mezi úřady a 
investory 

Specifika managementu pro parkotvorbu  

• Lille Metropolitan Natural Space (Metropolitní přírodní oblast Lille, Metropole Lille) -  na základě dlouhého období rozvoje 
politik založených na specifických charakteristikách oblasti, v září 2002 vytvořila Lille metropolitní  městská společnost  
„Metropolitan Natural Space, landscape valorisation“ –výbor za účelem založení rámcového programu spojujícího velké 
zelené plochy (existující nebo nově vytvořené), a to vše na základě environmentálního a společenského zájmu. Lokální rody 
byly přizvány, aby jim byly svěřeny tyto oblasti v rámci Lille metropolitní městské společnosti. Lille metropolitní  městská 
společnost vytvořila administrativní jednotku nazvanou „Joint Syndicate Lille Metropolitan Natural Space“ (Svaz 
metropolitních přírodních oblastí Lille) za účelem řízení těchto oblastí. Tento Svaz spojil dohromady 40 lokálních rad na 
dobrovolném základě. 

• Seine-Saint-Denis – Park Georges Valbon je spravován Úřadem, který spadá pod Obecný management zelených ploch. V roce 
2005 Obecná rada oblasti Seine-Saint-Denis vytvořila „Department Urban Biodiversity Observatory“ (UBDO) – Oddělení 
observace městské biodiverzity (observatoř). Vytvoření tohoto orgánu (jedinečného ve Francii) vyústilo ze snahy Obecné rady 
Seine-Saint-Denis a jejích četných partnerů (instituce, asociace a oblast výzkumu), aby byly vytvořeny účastnické projekty (na 
základě občanské zainteresovanosti) na poli propagace a ochrany biodiverzity.  
Organizační struktura a fungování observatoře je zakotvena v zakládací listině, stejně jako pravidla pro přístup k informacím. 
Listina se skládá ze tří částí: 
- Vědní Výbor (spravovaný Národním přírodopisným Muzeem, dohromady čítá 11 expertů). 
- Řídící Výbor (volně dostupný profesionálům jako správcům přírodních oblastí, přírodovědných asociacím, vědním 

spolkům, územním plánovačům a provozovatelům daných přírodních oblastí. Dnes má tento výbor 80 členů a mezi nimi 
33 signatářů. 

- Koordinační Výbor (spravovaný Oddělením pro přírodu, krajinu a biodiverzitu spadajícím pod Obecnou radu Seine-Saint-
Denis (čítá 4 osoby). 

Observatoř spravuje společnou přírodní databázi. Jejími hlavními úkoly jsou:  
- sbírat všechna dostupná vědecká data dané lokality (flóra, hmyz, ptáci, hadi, obojživelníci, savci, houby…), a to jak ve 

městech, tak v parcích; 
- dodávat sesbíraná data konkrétním rozhodovacím činitelům, aby byli informováni o rozvaze fauny a flóry v jejich 

rozvojových záměrech. 
Bylo také zřízeno několik monitorovacích protokolů a soupisů v rámci osmi parků spravovaných Obecnou radou, a to ve 
spolupráci s veřejnými institucemi (Národní přírodopisné Muzeum, Národní botanická Akademie) a asociacemi (např. BirdLife 
– Život ptactva), aby bylo obecně zvýšeno povědomí o těchto „zelených jádrech“ oblasti. 
Dobrá znalost příměstských parků umožňuje navrhnout řídící strategie v souladu s ekologickým přístupem a hodnotit vliv 
manažerských opatření, aby bylo dosaženo kontinuálního zlepšování. 
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• Vitosha přírodní park –  Speciální organizační struktura založená v roce 1998 „Vitosha Nature Park Directorate“ 
(Představenstvo Vitosha přírodního parku) je zodpovědná za implementaci „Manažerského Plánu“ parku – aktivity na ochranu 
a restauraci biologické a krajinné diverzity, turismus a rekreace, výzkum, edukační programy, aktivity na podporu uvědomění 
veřejnosti; zakládání informačních a návštěvnických center; spravování archivace a databáze teritoria parku. Představenstvo 
dále zajišťuje kontinuitu, speciální přístup a efektivitu managementu a obecnou kontrolu nad parkem. Představenstvo Vitosha 
NP také koordinuje různé instituce a investory, kteří nesou různé odpovědnosti (nebo využívají práva pramenící z vlastnictví 
půdy, lesů a nemovitostí) s ohledem na teritoria parku, jako například „Regional Inspectorates of Environment and Waters“ 



(RIEW - Regionální inspektorát životního prostředí a vod) – zodpovědný za dvě rezervace, subdivize „Executive Forest Agency“ 
(Výkonná Lesní Agentura), která je zodpovědná za státní lesy, obecní správa – vlastníci pozemků a lesů, atd. (poznámka: 
Ministerstvo životního prostředí a vod skrze své subdivize – regionální  inspektorát životního prostředí a vod (RIEW) tvoří 
management, rozděluje aktivity zahrnující údržbu a restauraci, vykonává ochrannou funkci uvnitř lesů, krajinné a 
vodohospodářské orgány v rámci ochranných oblastí – exkluzivní státní pozemky, jako například dvě rezervace (Bistrishko 
Branishte a Torfeno Branishte) spadající pod správu Vitosha NP. Ministerstvo zemědělství a potravin (MAF), stejně jako fyzické 
a právnické osoby a obecní činitelé – vlastníci lesů a pozemků v rámci Vitosha NP, kromě exkluzivních státních pozemků, 
vykonávají svůj management a ochranu v souladu s dekrety:  „Protection Areas Act“ - Zákon o ochraně území, a „The Forestry 
Act and other specialized legislation documents“ – Zákon o lesích a další specifické legislativní dokumenty. Management 
státních lesů je implementován Výkonnou Lesní Agenturou a jejími subdivizemi (státní lesnické a lovecké společnosti). 
Management obecních a soukromých lesů je implementován jejich vlastníky v souladu s řídícími projekty, plány a programy, 
které jsou schváleny Ministerstvem životního prostředí a vod a Ministerstvem zemědělství a potravin, respektive jejich 
regionálními subdivizemi. Management zemědělských půd je implementován jejich vlastníky v souladu s dekrety: „Protection 
Areas Act“ - Zákon o ochraně území a Plány managementu parku. Koordinace všech těchto struktur, stejně jako implementace 
plánů managementu parku je vykonávána Představenstvem Vitosha NP. 

• Město Košice, Územně omezená agentura – Území příměstského Lesního Parku, který pokrývá plochu o rozloze 4573 ha je 
řízen Městskými Lesy Košice SpA, jehož výhradní akcionář je Město Košice. Územní samospráva je prováděna na základě 
nájemní smlouvy, která si vyhrazuje závazky vůči hlavnímu manažerovi a vedoucímu pracovníku správy lesů v souladu s 
příslušnou legislativou. Podnik Městské Lesy Košice SpA má v současné době 54 zaměstnanců včetně managementu Lesního 
Parku, kde jsou 2 zaměstnanci zaměstnáni na plný úvazek a 8 zaměstnanců je vedeno na částečný úvazek. 

 
Společná institucionální a (sociálně) investorská účast  

•  Parco della Piana - Toskánsko – Plánovací procesy na tvorbu Parco della Piana iniciované Regionem Toskánsko stojí na dvou 
hlavních operativních postupech. První z nich je především odborná a institucionální spolupráce a poradenství mezi 
jednotlivými regiony, provinciemi a místními úřady, které jsou zapojeny do projektu. Druhý postup zakotvuje a definuje tvorbu 
Parco della Piana do Regionálního Územního Plánu (the Regional Territorial Plan - PIT) skrze jistou změnu zákona. 

• Oba přístupy mají zajistit hladší a efektivnější plánovací procesy a podpořit strategické hodnoty parku v rámci sektoru 
regionálních politik. 
Definice jednotlivých plánovacích nástrojů a zvládnutí řízení parku bude předložena ve studijní fázi, která nastane po nutné 
změně zákona. Než proběhne schválení zákona budou prováděna nutná opatření v rámci provinčních a lokálních plánovacích 
nástrojů a následně budou definována dodatečná zabezpečení na podporu parku. 

Rozdílné priority a nátlakové chování  

Specifika managementu pro parkotvorbu  

• Lille Metropolitan Natural Space (Metropolitní přírodní oblast Lille, Metropole Lille) -  na základě dlouhého období rozvoje 
politik založených na specifických charakteristikách oblasti, v září 2002 vytvořila Lille metropolitní  městská společnost  
„Metropolitan Natural Space, landscape valorisation“ –výbor za účelem založení rámcového programu spojujícího velké 
zelené plochy (existující nebo nově vytvořené), a to vše na základě environmentálního a společenského zájmu. Lokální rody 
byly přizvány, aby jim byly svěřeny tyto oblasti v rámci Lille metropolitní městské společnosti. Lille metropolitní  městská 
společnost vytvořila administrativní jednotku nazvanou „Joint Syndicate Lille Metropolitan Natural Space“ (Svaz 
metropolitních přírodních oblastí Lille) za účelem řízení těchto oblastí. Tento Svaz spojil dohromady 40 lokálních rad na 
dobrovolném základě. 

• Seine-Saint-Denis – Park Georges Valbon je spravován Úřadem, který spadá pod Obecný management zelených ploch. V roce 
2005 Obecná rada oblasti Seine-Saint-Denis vytvořila „Department Urban Biodiversity Observatory“ (UBDO) – Oddělení 
observace městské biodiverzity (observatoř). Vytvoření tohoto orgánu (jedinečného ve Francii) vyústilo ze snahy Obecné rady 



Seine-Saint-Denis a jejích četných partnerů (instituce, asociace a oblast výzkumu), aby byly vytvořeny účastnické projekty (na 
základě občanské zainteresovanosti) na poli propagace a ochrany biodiverzity.  
Organizační struktura a fungování observatoře je zakotvena v zakládací listině, stejně jako pravidla pro přístup k informacím. 
Listina se skládá ze tří částí: 
- Vědní Výbor (spravovaný Národním přírodopisným Muzeem, dohromady čítá 11 expertů). 
- Řídící Výbor (volně dostupný profesionálům jako správcům přírodních oblastí, přírodovědných asociacím, vědním 

spolkům, územním plánovačům a provozovatelům daných přírodních oblastí. Dnes má tento výbor 80 členů a mezi nimi 
33 signatářů. 

- Koordinační Výbor (spravovaný Oddělením pro přírodu, krajinu a biodiverzitu spadajícím pod Obecnou radu Seine-Saint-
Denis (čítá 4 osoby). 

Observatoř spravuje společnou přírodní databázi. Jejími hlavními úkoly jsou:  
- sbírat všechna dostupná vědecká data dané lokality (flóra, hmyz, ptáci, hadi, obojživelníci, savci, houby…), a to jak ve 

městech, tak v parcích; 
- dodávat sesbíraná data konkrétním rozhodovacím činitelům, aby byli informováni o rozvaze fauny a flóry v jejich 

rozvojových záměrech. 
Bylo také zřízeno několik monitorovacích protokolů a soupisů v rámci osmi parků spravovaných Obecnou radou, a to ve 
spolupráci s veřejnými institucemi (Národní přírodopisné Muzeum, Národní botanická Akademie) a asociacemi (např. BirdLife 
– Život ptactva), aby bylo obecně zvýšeno povědomí o těchto „zelených jádrech“ oblasti. 
Dobrá znalost příměstských parků umožňuje navrhnout řídící strategie v souladu s ekologickým přístupem a hodnotit vliv 
manažerských opatření, aby bylo dosaženo kontinuálního zlepšování. 

Problematika definování a implementace 
managementu vyvažujících funkce 
parku/ Nedostatek parků s autonomní 
nezávislostí 

Specifika managementu pro parkotvorbu  

• Lille Metropolitan Natural Space (Metropolitní přírodní oblast Lille, Metropole Lille) -  na základě dlouhého období rozvoje 
politik založených na specifických charakteristikách oblasti, v září 2002 vytvořila Lille metropolitní  městská společnost  
„Metropolitan Natural Space, landscape valorisation“ –výbor za účelem založení rámcového programu spojujícího velké 
zelené plochy (existující nebo nově vytvořené), a to vše na základě environmentálního a společenského zájmu. Lokální rody 
byly přizvány, aby jim byly svěřeny tyto oblasti v rámci Lille metropolitní městské společnosti. Lille metropolitní  městská 
společnost vytvořila administrativní jednotku nazvanou „Joint Syndicate Lille Metropolitan Natural Space“ (Svaz 
metropolitních přírodních oblastí Lille) za účelem řízení těchto oblastí. Tento Svaz spojil dohromady 40 lokálních rad na 
dobrovolném základě. 

• Seine-Saint-Denis – Park Georges Valbon je spravován Úřadem, který spadá pod Obecný management zelených ploch. V roce 
2005 Obecná rada oblasti Seine-Saint-Denis vytvořila „Department Urban Biodiversity Observatory“ (UBDO) – Oddělení 
observace městské biodiverzity (observatoř). Vytvoření tohoto orgánu (jedinečného ve Francii) vyústilo ze snahy Obecné rady 
Seine-Saint-Denis a jejích četných partnerů (instituce, asociace a oblast výzkumu), aby byly vytvořeny účastnické projekty (na 
základě občanské zainteresovanosti) na poli propagace a ochrany biodiverzity.  
Organizační struktura a fungování observatoře je zakotvena v zakládací listině, stejně jako pravidla pro přístup k informacím. 
Listina se skládá ze tří částí: 
- Vědní Výbor (spravovaný Národním přírodopisným Muzeem, dohromady čítá 11 expertů). 
- Řídící Výbor (volně dostupný profesionálům jako správcům přírodních oblastí, přírodovědných asociacím, vědním 

spolkům, územním plánovačům a provozovatelům daných přírodních oblastí. Dnes má tento výbor 80 členů a mezi nimi 
33 signatářů. 

- Koordinační Výbor (spravovaný Oddělením pro přírodu, krajinu a biodiverzitu spadajícím pod Obecnou radu Seine-Saint-
Denis (čítá 4 osoby). 

Observatoř spravuje společnou přírodní databázi. Jejími hlavními úkoly jsou:  



- sbírat všechna dostupná vědecká data dané lokality (flóra, hmyz, ptáci, hadi, obojživelníci, savci, houby…), a to jak ve 
městech, tak v parcích; 

- dodávat sesbíraná data konkrétním rozhodovacím činitelům, aby byli informováni o rozvaze fauny a flóry v jejich 
rozvojových záměrech. 

Bylo také zřízeno několik monitorovacích protokolů a soupisů v rámci osmi parků spravovaných Obecnou radou, a to ve 
spolupráci s veřejnými institucemi (Národní přírodopisné Muzeum, Národní botanická Akademie) a asociacemi (např. BirdLife 
– Život ptactva), aby bylo obecně zvýšeno povědomí o těchto „zelených jádrech“ oblasti. 
Dobrá znalost příměstských parků umožňuje navrhnout řídící strategie v souladu s ekologickým přístupem a hodnotit vliv 
manažerských opatření, aby bylo dosaženo kontinuálního zlepšování. 

• Vitosha přírodní park –  Speciální organizační struktura založená v roce 1998 „Vitosha Nature Park Directorate“ 
(Představenstvo Vitosha přírodního parku) je zodpovědná za implementaci „Manažerského Plánu“ parku – aktivity na ochranu 
a restauraci biologické a krajinné diverzity, turismus a rekreace, výzkum, edukační programy, aktivity na podporu uvědomění 
veřejnosti; zakládání informačních a návštěvnických center; spravování archivace a databáze teritoria parku. Představenstvo 
dále zajišťuje kontinuitu, speciální přístup a efektivitu managementu a obecnou kontrolu nad parkem. Představenstvo Vitosha 
NP také koordinuje různé instituce a investory, kteří nesou různé odpovědnosti (nebo využívají práva pramenící z vlastnictví 
půdy, lesů a nemovitostí) s ohledem na teritoria parku, jako například „Regional Inspectorates of Environment and Waters“ 
(RIEW - Regionální inspektorát životního prostředí a vod) – zodpovědný za dvě rezervace, subdivize „Executive Forest Agency“ 
(Výkonná Lesní Agentura), která je zodpovědná za státní lesy, obecní správa – vlastníci pozemků a lesů, atd. (poznámka: 
Ministerstvo životního prostředí a vod skrze své subdivize – regionální  inspektorát životního prostředí a vod (RIEW) tvoří 
management, rozděluje aktivity zahrnující údržbu a restauraci, vykonává ochrannou funkci uvnitř lesů, krajinné a 
vodohospodářské orgány v rámci ochranných oblastí – exkluzivní státní pozemky, jako například dvě rezervace (Bistrishko 
Branishte a Torfeno Branishte) spadající pod správu Vitosha NP. Ministerstvo zemědělství a potravin (MAF), stejně jako fyzické 
a právnické osoby a obecní činitelé – vlastníci lesů a pozemků v rámci Vitosha NP, kromě exkluzivních státních pozemků, 
vykonávají svůj management a ochranu v souladu s dekrety:  „Protection Areas Act“ - Zákon o ochraně území, a „The Forestry 
Act and other specialized legislation documents“ – Zákon o lesích a další specifické legislativní dokumenty. Management 
státních lesů je implementován Výkonnou Lesní Agenturou a jejími subdivizemi (státní lesnické a lovecké společnosti). 
Management obecních a soukromých lesů je implementován jejich vlastníky v souladu s řídícími projekty, plány a programy, 
které jsou schváleny Ministerstvem životního prostředí a vod a Ministerstvem zemědělství a potravin, respektive jejich 
regionálními subdivizemi. Management zemědělských půd je implementován jejich vlastníky v souladu s dekrety: „Protection 
Areas Act“ - Zákon o ochraně území a Plány managementu parku. Koordinace všech těchto struktur, stejně jako implementace 
plánů managementu parku je vykonávána Představenstvem Vitosha NP. 

• Město Košice, Územně omezená agentura – Území příměstského Lesního Parku, který pokrývá plochu o rozloze 4573 ha je 
řízen Městskými Lesy Košice SpA, jehož výhradní akcionář je Město Košice. Územní samospráva je prováděna na základě 
nájemní smlouvy, která si vyhrazuje závazky vůči hlavnímu manažerovi a vedoucímu pracovníku správy lesů v souladu s 
příslušnou legislativou. Podnik Městské Lesy Košice SpA má v současné době 54 zaměstnanců včetně managementu Lesního 
Parku, kde jsou 2 zaměstnanci zaměstnáni na plný úvazek a 8 zaměstnanců je vedeno na částečný úvazek. 

 
Společná institučně-investorská účast a účast sociálních činitelů 

• Lille Metropolitan Natural Space (Metropolitní přírodní oblast Lille, Metropole Lille) – na základě předložení četných využití 
příměstských parků byla zřízena Rada uživatelů. Tato rada složená ze všech představitelů společností a odborových organizací, 
které využívají plochy parku, se schází nejméně dvakrát do roka. Jednotlivá území parku jsou rozčleněna do čtyř sektorů, aby 
byla za prvé blíže svým občanům a za druhé aby byl umožněn dialog s představiteli, když je potřeba započít nový projekt nebo 
provést důležité úkony jako např. kácení stromů, revitalizace mokřad atd. Výše uvedené komunikační nástroje pomáhají 



předcházet mnoha konfliktům na lokální úrovni a posilují spolupráci mezi asociacemi a občany města. 
Jednou ročně se potom sejde celá rada uživatelů na zvláštním shromáždění, kde se projednávají nové podněty a projekty. 
Shromáždění například navrhne vytvoření osvědčených postupů chování pro cyklisty. 

Nedostatek dlouhodobých strategických 
opatření 

Specifika managementu pro parkotvorbu  

• Lille Metropolitan Natural Space (Metropolitní přírodní oblast Lille, Metropole Lille) -  na základě dlouhého období rozvoje 
politik založených na specifických charakteristikách oblasti, v září 2002 vytvořila Lille metropolitní  městská společnost  
„Metropolitan Natural Space, landscape valorisation“ –výbor za účelem založení rámcového programu spojujícího velké 
zelené plochy (existující nebo nově vytvořené), a to vše na základě environmentálního a společenského zájmu. Lokální rody 
byly přizvány, aby jim byly svěřeny tyto oblasti v rámci Lille metropolitní městské společnosti. Lille metropolitní  městská 
společnost vytvořila administrativní jednotku nazvanou „Joint Syndicate Lille Metropolitan Natural Space“ (Svaz 
metropolitních přírodních oblastí Lille) za účelem řízení těchto oblastí. Tento Svaz spojil dohromady 40 lokálních rad na 
dobrovolném základě. 

• Seine-Saint-Denis – Park Georges Valbon je spravován Úřadem, který spadá pod Obecný management zelených ploch. V roce 
2005 Obecná rada oblasti Seine-Saint-Denis vytvořila „Department Urban Biodiversity Observatory“ (UBDO) – Oddělení 
observace městské biodiverzity (observatoř). Vytvoření tohoto orgánu (jedinečného ve Francii) vyústilo ze snahy Obecné rady 
Seine-Saint-Denis a jejích četných partnerů (instituce, asociace a oblast výzkumu), aby byly vytvořeny účastnické projekty (na 
základě občanské zainteresovanosti) na poli propagace a ochrany biodiverzity.  
Organizační struktura a fungování observatoře je zakotvena v zakládací listině, stejně jako pravidla pro přístup k informacím. 
Listina se skládá ze tří částí: 
- Vědní Výbor (spravovaný Národním přírodopisným Muzeem, dohromady čítá 11 expertů). 
- Řídící Výbor (volně dostupný profesionálům jako správcům přírodních oblastí, přírodovědných asociacím, vědním 

spolkům, územním plánovačům a provozovatelům daných přírodních oblastí. Dnes má tento výbor 80 členů a mezi nimi 
33 signatářů. 

- Koordinační Výbor (spravovaný Oddělením pro přírodu, krajinu a biodiverzitu spadajícím pod Obecnou radu Seine-Saint-
Denis (čítá 4 osoby). 

Observatoř spravuje společnou přírodní databázi. Jejími hlavními úkoly jsou:  
- sbírat všechna dostupná vědecká data dané lokality (flóra, hmyz, ptáci, hadi, obojživelníci, savci, houby…), a to jak ve 

městech, tak v parcích; 
- dodávat sesbíraná data konkrétním rozhodovacím činitelům, aby byli informováni o rozvaze fauny a flóry v jejich 

rozvojových záměrech. 
Bylo také zřízeno několik monitorovacích protokolů a soupisů v rámci osmi parků spravovaných Obecnou radou, a to ve 
spolupráci s veřejnými institucemi (Národní přírodopisné Muzeum, Národní botanická Akademie) a asociacemi (např. BirdLife 
– Život ptactva), aby bylo obecně zvýšeno povědomí o těchto „zelených jádrech“ oblasti. 
Dobrá znalost příměstských parků umožňuje navrhnout řídící strategie v souladu s ekologickým přístupem a hodnotit vliv 
manažerských opatření, aby bylo dosaženo kontinuálního zlepšování. 

• Vitosha přírodní park –  Speciální organizační struktura založená v roce 1998 „Vitosha Nature Park Directorate“ 
(Představenstvo Vitosha přírodního parku) je zodpovědná za implementaci „Manažerského Plánu“ parku – aktivity na ochranu 
a restauraci biologické a krajinné diverzity, turismus a rekreace, výzkum, edukační programy, aktivity na podporu uvědomění 
veřejnosti; zakládání informačních a návštěvnických center; spravování archivace a databáze teritoria parku. Představenstvo 
dále zajišťuje kontinuitu, speciální přístup a efektivitu managementu a obecnou kontrolu nad parkem. Představenstvo Vitosha 
NP také koordinuje různé instituce a investory, kteří nesou různé odpovědnosti (nebo využívají práva pramenící z vlastnictví 
půdy, lesů a nemovitostí) s ohledem na teritoria parku, jako například „Regional Inspectorates of Environment and Waters“ 
(RIEW - Regionální inspektorát životního prostředí a vod) – zodpovědný za dvě rezervace, subdivize „Executive Forest Agency“ 



(Výkonná Lesní Agentura), která je zodpovědná za státní lesy, obecní správa – vlastníci pozemků a lesů, atd. (poznámka: 
Ministerstvo životního prostředí a vod skrze své subdivize – regionální  inspektorát životního prostředí a vod (RIEW) tvoří 
management, rozděluje aktivity zahrnující údržbu a restauraci, vykonává ochrannou funkci uvnitř lesů, krajinné a 
vodohospodářské orgány v rámci ochranných oblastí – exkluzivní státní pozemky, jako například dvě rezervace (Bistrishko 
Branishte a Torfeno Branishte) spadající pod správu Vitosha NP. Ministerstvo zemědělství a potravin (MAF), stejně jako fyzické 
a právnické osoby a obecní činitelé – vlastníci lesů a pozemků v rámci Vitosha NP, kromě exkluzivních státních pozemků, 
vykonávají svůj management a ochranu v souladu s dekrety:  „Protection Areas Act“ - Zákon o ochraně území, a „The Forestry 
Act and other specialized legislation documents“ – Zákon o lesích a další specifické legislativní dokumenty. Management 
státních lesů je implementován Výkonnou Lesní Agenturou a jejími subdivizemi (státní lesnické a lovecké společnosti). 
Management obecních a soukromých lesů je implementován jejich vlastníky v souladu s řídícími projekty, plány a programy, 
které jsou schváleny Ministerstvem životního prostředí a vod a Ministerstvem zemědělství a potravin, respektive jejich 
regionálními subdivizemi. Management zemědělských půd je implementován jejich vlastníky v souladu s dekrety: „Protection 
Areas Act“ - Zákon o ochraně území a Plány managementu parku. Koordinace všech těchto struktur, stejně jako implementace 
plánů managementu parku je vykonávána Představenstvem Vitosha NP. 

• Město Košice, Územně omezená agentura – Území příměstského Lesního Parku, který pokrývá plochu o rozloze 4573 ha je 
řízen Městskými Lesy Košice SpA, jehož výhradní akcionář je Město Košice. Územní samospráva je prováděna na základě 
nájemní smlouvy, která si vyhrazuje závazky vůči hlavnímu manažerovi a vedoucímu pracovníku správy lesů v souladu s 
příslušnou legislativou. Podnik Městské Lesy Košice SpA má v současné době 54 zaměstnanců včetně managementu Lesního 
Parku, kde jsou 2 zaměstnanci zaměstnáni na plný úvazek a 8 zaměstnanců je vedeno na částečný úvazek. 

 
Plánování budoucího rozvoje 

•  Vitosha přírodní park, Environmentální plán řízení: Rozvoj tohoto závazku v souladu s národním legislativním plánem 
přispělo k efektivnímu řízení problémů spojených s ochranou životního prostředí. Plán řízení zároveň kompenzuje nedostatek 
dalších plánů nutných pro řízení daného území (e.g. všeobecný rozvojový plán pro samosprávy Pernik, Radomir a Samokov). 
Plán řízení je nastaven na dobu deseti let a vyhrazuje si následující: (i) cíle managementu pro konkrétní teritoria; (ii) normy, 
režimy, podmínky nebo doporučení pro implementaci aktivity v rámci lesnických, krajinných a vodohospodářských orgánů, 
rozvoj infrastruktury a stavební práce, organizaci managementu atd. pro dosahování vytyčených cílů; (iii) krátkodobé a 
dlouhodobé programy pro aktivity spojené s vědeckým výzkumem a monitorováním životního prostředí, ochranou 
chráněných druhů, územím výskytu flóry, environmentálním vzděláváním, řízením turistického ruchu atd. Nejsilnějšími 
stránkami manažerského plánu je následující: (1) MP představuje legálně závazný dokument. [Je schválen Radou ministrů]; (2) 
Zónování teritoria umožňuje jasné stanovování režimů a opatření; (3) Poskytuje prognózy potřebných finančních zdrojů (pro 
řízení parku); (4) Umožňuje a podporuje participaci různých investorů během plánovacích procesů a posléze; (5) Poskytuje 
mechanismy pro koordinaci a participaci zainteresovaných investorů; (6) Ochranářský přístup týkající se jakýchkoli změn 
v managementu. 

• Seine-Saint-Denis: Od roku 2006 získalo 7 parků řízených Obecnou radou a 8 parků nebo lesů řízených Městy Seine-Saint-
Denis status „Natura 2000“ (Birds Directive – Ptačí směrnice). Na počátku roku 2011 byl dokončena dokumentace hlavních cílů 
(Document of objectives - DOCOB), která vypracovává součinné strategie pro tyto přírodní oblasti, které jsou vysoce 
frekventované z hlediska turismu (odhadovaných 8 miliónů návštěvníků na celkové ploše 1 100 ha). Implementace plánu 
aktivit koordinovaných Obecnou radou umožňuje započetí kolektivní práce pro lepší management přírodních stanovišť 
daného teritoria. Dále, jedna z aktivit je implementace plánu řízení v 15 parcích a lesích oblasti Natura 2000. V roce 2011 
vypracovala Obecná rada “Guidance for elaboration of management plans in Seine-Saint-Denis" (Průvodce pro vypracování 
plánu řízení v oblasti Seine-Saint-Denis) za účelem prosazení implementace obecné metodiky pro celou oblast Natura 2000. 
Vypracování plánu řízení pro parky spravované Obecnou radou vyžaduje náročnou pracovní diagnózu, aby mohly být 



naplánovány hlavní cíle a aktivity v rozmezí 10 let. Vypracování plánu, prováděné za pomoci odborné  firmy specializující se na 
ekologii, trvá od 9 měsíců až do 1 roku na jeden park, a to včetně několika fází dialogu v rámci "Elaboration Committee" 
(Výbor pro vypracování plánu), který sdružuje různé instituce a vědecké a neziskové partnerské organizace. 
Tyto výše uvedené manažerské plány přispějí ke zlepšení řídících metod v rámci přírodních stanovišť, k optimalizaci plánování 
a intervencí a obecně k lepšímu soužití mezi lidmi a přírodou. 
 

Monitoring a udržitelnost   

• Region of Lombardy (Lombardie): Regionální vláda aktivovala integrovaný environmentální monitorovací systém včetně 
informačně technologického systému pro získávání a zpracovávání dat. Tento systém byl zahrnut ve změně zákona č. 86/83 v 
rámci představení Regionálního Plánu o chráněných oblastech, který bude schopen identifikovat operativní cíle na úrovni 
regionálních politik při tvorbě parků. Tyto oblasti byly identifikovány jako další možní ukazatelé různorodých přírodních 
oblastí, které mohou být brány v potaz v rámci plánovacích aktivit. Sdílení dobrých zkušeností v rámci příměstských parků 
umožňuje implementaci politik na ochranu životního prostředí posilováním rolí jednotlivých manažerů na úrovni lokálních 
institucí a velkých městských aglomerací. Zároveň také pomáhá identifikovat nové formy územního řízení.  



 

Sekce Překážky Osvědčené postupy v rámci “PERIURBAN partnership” 

Městská aglomerace 

Ekologické propojení parků a environmentálních oblastí: park jako zelená infrastruktura 
Seine-Saint-Denis – Tzv. „Velký Pařížský projekt“ navrhuje začleňování urbanistických prvků do prostředí Parku Georges Valbon, 
který představuje zelený pás metropole. Vize Obecní Rady je však rozdílná – rada by naopak raději penetrovala více zeleně do 
jednotlivých částí města. V současné době rada pracuje na vizi, kde by záměry navázaly na již existující park a určitou urbanistickou 
strukturu města. Tato vize by zahrnovala: integraci flory do městských částí; evaluaci současných hranic parku a vylepšení těchto 
hranic; rekvalifikaci existující urbanistické struktury města; zlepšení ekologického potenciálu daného parku a jeho propojení se 
zeleným pásem. 
Obecná rada zahájila v roce 2009 tvorbu „Parkway“ (Trasu parku), trasu pro pěší a cyklisty o délce více než 70 km, která propojuje 
hlavní zelené a přírodní plochy území.  
Trasa  parku si klade za splnění následující cíle: 

- Sociální: poskytovat obyvatelům další trvale udržitelné zdroje dopravy (pěší a cyklistické) a udělat zelené volnočasové 
plochy lépe dosažitelné. 

- Krajinářské: poskytnout uživatelům komfortní systém stezek a zachovat jistou estetickou kontinuitu v rámci zelených 
ploch. 

- Ekologické: udržovat, vylepšovat nebo tvořit lokální ekologické koridory a podporovat rozvoj fauny a flóry. 

• Slezská Metropole: V rámci Slezské Metropole byla podniknuta evaluace ekologických funkcí celého jejího území a také 
specifických oblastí (ekologické koridory, oblasti s volnou přírodou, chráněné oblasti, hnízdiště a stanoviště výchovy mláďat 
atd. Mezi výsledky evaluace bylo zřízení Ochranného lesního pásma okolo Horní Slezské industriální oblasti a Ekologického 
systému ochranných oblastí v rámci lokálního územního plánu. Toto opatření sjednotilo již existující environmentální 
stanoviště a byl tak vytvořen kontinuální přírodní systém. Oblastní Projekt je potom součástí tohoto systému. 

• Andalusie: Správu sítě chráněných přírodních oblastí (The Protected Natural Areas Network of Andalusia - RENPA) 
představuje integrovaný a jednotný systém, který zahrnuje všechny přírodní oblasti Andalusie, které si žádají režim speciální 
ochrany. Hlavními úkoly Správy sítě je především ochrana a konzervace ekosystémů, komunit, geologických a biologických 
prvků nebo jiných přírodně důležitých jevů, a to především v přírodních rezervacích. Dalším úkolem je dostupnost chráněných 
a přírodních oblastí široké veřejnosti, tak aby mohla ocenit přírodní bohatství regionu prostřednictvím organizování 
edukačních, dobrovolně účastnických a rekreačních aktivit a zároveň aby mohla veřejnost využít nabízené možnosti a vybavení 
těchto lokalit. 
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Nadměrný zábor přírodních oblastí 

Poznej environmentální charakteristiky svého Parku: 

• Seine-Saint-Denis: Místní Rada podnikla sérii evaluací environmentálních výzev a stupňů ohrožení oblasti parku (rozčleňování, 
populační tlak, genetická eroze). V oblasti Seine-Saint-Denis se ukrývají eko-krajinářské prvky, které mohou využívat stěhovaví 
ptáci: parky a zahrady, půda ležící ladem, předměstské zahrady, opuštěné infrastruktury u komunikací a železnic atd. Studie, 
která byla provedena v roce 2008, sledovala současný pohyb dvou nejběžnějších ptačích druhů v městských oblastech. Tato 
studie osvětlila existenci heterogenní propustnosti městského životního prostředí v Seine-Saint-Denis, která má stoupavou 
tendenci v závislosti na křivce množství „zeleně“, a to pro oba sledované ptačí druhy. Další aktuálně prováděná studie má 
popsat stav sítě lesnatých a dužinatých přírodních oblastí pro floru a ptactvo Seine-Saint-Denis. 

 
Tvorba chráněných oblastí s kontrolovanou nebo zakázanou lidskou činností: 

• Národní Park Danube-Ipoly: Budapešťská chráněná krajinná oblast má rozlohu 10,498 hektarů kopcovitého terénu a 
obklopuje Metropol Budapešť ze severozápadu a na mnoha místech zabíhá až hluboko do centra města. Tato oblast má statut 



chráněnosti již od roku 1978 díky své botanické, zoologické a geologické jedinečnosti  této převážně lesnaté pahorkatiny. Další 
hlavní důvod protekce je zachování nedotčenosti krajinného komplexu lesů a lučin a zachování tohoto obrovského zeleného 
pásu okolo Budapešti, které funguje také jako „plíce“ hlavního města; v této oblasti není povolena žádná stavební činnost. Od 
roku 2004 je tato oblast také vyhlášena oblastí „NATURA 2000“ jako Zvláštní oblast pro konzervaci. 

• Vitosha přírodní park: Celé území parku představuje část Evropské ekologické sítě NATURA 2000. Hlavním záměrem je chránit 
celé území parku a dále pak sekundární záměr je spojen s lesnickým a zemědělským využíváním ploch parku stejně tak jako 
s jeho konzervačním záměrem. Ochranné oblasti zahrnují dvě Rezervace: Bistrishko Branishte (1061.6ha) a Torfeno Branishte 
(784.1ha). Zalesněné oblasti pokrývají  79.5% teritoria parku s převážně přírodními stanovišti a s poměrem 60% listnatých a 
40% jehličnatých stromů. Zbytek parku tvoří orná půda, která je využívána jen jako pastviska a ne k zemědělské produkci. 
Jedinou výjimku tvoří zemědělská půda okolo vesnic Yarlovo a Kladnitze – okolo 1000 ha je využito jako obilná pole. 

• Monsanto Lisabon: Lesní Park Monsanto je chráněný les přímo v Lisabonu. Park skýtá hlavnímu městu Portugalska pestrou 
zalesněnou oblast. Je důležité podotknout, že tato oblast si prošla skrz dlouhou, ale úspěšnou cestu rekultivace. Hlavní funkce 
parku byla jasně stanovena již při jeho zřízení v roce 1934, a to zajištění zdravějšího vzduchu v Lisabonu. „Monsanto Hills – 
Serra de Montano“ měly původně nevzhlednou podobu bez jediného stromu a jádro města Lisabon bylo zároveň nechráněné 
proti severním větrům a přílivu suchého vzduchu. Po masivní rekultivaci asi 1,000 hektarů, která proběhla v rekordním čase 
v letech 1941-1945 si oblast rychle vysloužila přezdívku „Lisabonské plíce“. Během zalesňovacích aktivit byly do oblasti Serra 
de Montano implementovány četné rostlinné a živočišné druhy. Ekologický park, který se nachází uvnitř samotného Lesního 
Parku, má délku obvodu 4 kilometry a celkovou rozlohu 50 hektarů. 

• Seine-Saint-Denis: K ochraně přírodních lokalit nebo vzdělávacích struktur před negativním dopadem návštěvnosti (hluk, 
postávání kolemjdoucích, psi, škody), jsou některé části parku veřejnosti nepřístupné. Například “centrální louka“ (“central 
meadow”) v parku Haute-lle (sektor s 20 ha) je uzavřena od implementace řízení ekologických pastvin. Cesty byly následně 
organizovány jako obchvat tohoto sektoru.Ve více frekventovaných parcích jsou opatření k existenci uzavřených sektorů a 
omezených vstupů někdy špatně přijímány ze strany návštěvníků. V tomto případě přicházejí na řadu jiné techniky. Například 
v parku Georges Valbon je oblast jezera Fogs velmi bohatá na ptactvo díky existenci rákosových hnízdišť. Bukáček malý 
(Ixobrychus minutus), který je velmi vzácný a ohrožený druh, hnízdí v této oblasti. Tento sektor je navštěvován chodci a rybáři, 
kteří někdy vstupují do oblastí rákosových hnízdišť, čímž ohrožují hnízda. Tým parku plánuje tomuto chování zabránit a 
vybudovat příkop, který bude bránit přístupu psů a návštěvníkům jezera k rákosovým hnízdištím, a to znepřístupněním břehů 
a vybudováním dvou pozorovacích stanovišť s ptáky, aby lákaly návštěvníky do méně ohrožených částí. Vzdělávací tabule 
budou potom informovat návštěvníky o ptácích a potřebě chránit je.  

• Město Košice: Většina území parku je součástí sítě chráněných území Evropské unie NATURA 2000. Obzvláště chráněná oblast 
Volovské vrchy se stala parkem a byla ustanovena MoE SR č. 196/2010 v dubnu 2010. Stejně tak ustanovilo rozhodnutí vlády 
č. 239/2004, 17. března 2004 o velké důležitosti oblasti Stredné Pohornadie. NATURA 2000 by měla zajišťovat dodržování 
statusu ochrany vybraných rostlin, živočišných druhů a vybraných lokalit. Dva důležité dokumenty – Region se systémem 
ekologické stability Košice (Regional Territorial System of Ecological Stability of Košice - TSES) a Lokální územní systém 
ekologické stability Košice (Local Territorial System of Ecological Stability of Kosice) – mají klíčovou roli v dodržování ochrany a 
biodiverzity. TSES se skládá z bio-center, bio-koridorů a interaktivních elementů regionální a místní důležitosti. Cílem 
plánování a rozvoje v rámci TSES je zastavit nepříznivé trendy v rozvoji ekologické stability a neustále poskytovat udržitelnou 
biologickou rozmanitost krajině. Plán systému ekologické stability nabízí: základ pro adaptaci vlastnických vztahů, přípravnou 
dokumentaci k zónám, zalesňovací plány, hydrologické plány a ostatní dokumenty k ochraně a obnově krajiny. 

 
Dobrovolnické aktivity na ochranu environmentálně významných oblastí: 

• Aberdeen – Městský park Aberdeen je udržován a monitorován správcovskou skupinou parku, která je podporována různými 
dobrovolníky. Městská Rada spravuje síť vnitřních (městských) stezek, které mají přínos jak pro místní obyvatele, tak pro 



turisty, protože tyto trasy poskytují rekreační i poznávací aktivity ve městě Aberdeen. Velkou měrou se na rozvoji této sítě 
stezek podílely různé dobrovolnické skupiny jako například Aberdeen Greenspace Trust Limited (organizace Greenspace 
Aberdeen) a the Council’s Countryside Rangers (Správci venkova). Organizace  Aberdeen Greenspace byla založena v roce 
1997 a spolupracuje s jednotlivci i skupinami za účelem zlepšení městských zelených ploch. Obě dobrovolnické výše zmíněné 
organizace spolupracují s různě zainteresovanými skupinami (e.g. společnosti a skupinami komunit), aby propojili vnitřní síť 
stezek, zlepšili lokální životní prostředí a zároveň také posílili hrdost místních občanů. 

• Regionální vláda Lombardie – Region Lombardie zřídil v roce 1980 Dobrovolnickou službu pro ekologickou ostražitost, která 
je nyní regulována Zákonem č. 9/2005. Dobrovolní strážci ekologie (Voluntary Ecological Guards - GEV) umožňují veřejnosti 
trávit část volného času aktivitami spojenými s ochranou životního prostředí, poskytováním informací, prevencí a dohledem 
nad životním prostředím. Aby se občan mohl stát plnohodnotným „GEV-členem“ musí absolvovat speciální kurz a posléze 
praxi organizovanou správou Parku. Po jejich absolvování musí adept složit dovednostní test před radou jmenovanou 
regionální vládou. Po úspěšném absolvování testu obdrží čekatel povolení provádět dozorové aktivity od Prefekta; samotný 
akt jmenování do řad Ekologické policie Prezidentem Regionální Rady mu pak uděluje legální moc pro vyšetřování 
administrativních přestupků; čestný „GEV – člen“  musí pronést přísahu před místním soudcem nebo starostou. 

Environmentální hrozby  

Poznej environmentální charakteristiky svého Parku 

• Seine-Saint-Denis: Místní Rada podnikla sérii evaluací environmentálních výzev a stupňů ohrožení oblasti parku (rozčleňování, 
populační tlak, genetická eroze). V oblasti Seine-Saint-Denis se ukrývají eko-krajinářské prvky, které mohou využívat stěhovaví 
ptáci: parky a zahrady, půda ležící ladem, předměstské zahrady, opuštěné infrastruktury u komunikací a železnic atd. Studie, 
která byla provedena v roce 2008, sledovala současný pohyb dvou nejběžnějších ptačích druhů v městských oblastech. Tato 
studie osvětlila existenci heterogenní propustnosti městského životního prostředí v Seine-Saint-Denis, která má stoupavou 
tendenci v závislosti na křivce množství „zeleně“, a to pro oba sledované ptačí druhy. Další aktuálně prováděná studie má 
popsat stav sítě lesnatých a dužinatých přírodních oblastí pro floru a ptactvo Seine-Saint-Denis. 

 
Environmentální restaurace parků a restaurace přírodních oblastí s nadměrným záborem: 

• Monsanto Lisabon: Vedle plošných zalesňovacích aktivit parku podnikl management parku také další četné iniciativy na 
podporu obnovy biodiverzity. Tyto aktivity zahrnují cílené činnosti na záchranu určitých druhů borovic (pinea, halepensis, 
canariensis), které se v Parku vyskytují, protože mnoho stromů uhynulo v minulých letech vlivem půdních a klimatických změn 
a také atakujících škůdců a plísní; kampaň za vytvoření hnízdišť; znovuosídlení parku veverkami - Sciurus vulgaris infuscatus – 
které jsou schopné rozptylovat semena rostlin a konečně regenerace vegetace a zvýšení počtu druhů stromů a křovin v Parku. 
Současnou podobu parku vytváří právě především stanoviště vzešlá z rozsáhlé regenerace a rozšíření domácích druhů, např. 
Quercus spp. 

• Aberdeen: Projekt obnovy jižního pobřeží města Aberdeen (The South Aberdeen Coastal Regeneration Project - SACRP) 
identifikoval pobřežní oblast nazývanou Nigg Bay jako Oblast zvláštního vědeckého zájmu (Site of Special Scientific Interest - 
SSSI), a to na základě jejích geologických a geomorfologických rysů. Za poslední roky nebyla tato oblast adekvátně udržována a 
řízena. Sloužila dokonce jako oblast skládek stavebního materiálu a celkově je oblast hůře dostupná kvůli nedostatku 
pobřežních stezek. Z tohoto důvodu Projekt SACRP zdůrazňoval potřebu obnovy teritoria Nigg Bay, aby mohl být poskytnut 
přístup veřejnosti k historické části pobřeží a aby mohl být zároveň implementován  doplňkový „Wetland´s project“ (Projekt 
Wetland), který by měl nejen zlepšit čistotu místního ovzduší, ale zároveň také zvýšit biodiverzitu, a to na celém území, které 
bylo již historicky využíváno pro rekreaci místních obyvatel. Projekt celkově vedl ke tvorbě dobře propojeného systému 
pobřežních stezek, dále k aktivaci činností na zlepšení životního prostředí a především dokázal omezit poluci. 

• Zografou: The Environmental Awareness Park Antonis Tritsis (Park environmentálního uvědomění Antonis Tritsis, Řecko) je 
metropolitní park nacházející se v Attické kotlině a v samotných Aténách a byl vytvořen kvůli omezení urbanistického šíření a 
také aby vznikly nové zelené plochy v rámci města a byly tak podpořeny environmentálně přátelské aktivity a aby byla 



ochráněna biodiverzita této oblasti. Přípravné aktivity započaly v roce 1992 a byly podniknuty dva hlavní kroky. První fáze 
zahrnovala obecné uspořádání infrastruktury a tvorbu strukturálních projektů. Tato fáze byla dotována ze 75% Evropskou Unií 
a z 25% Řeckou vládou. Druhá fáze zahrnovala celkové rozšíření parku a byla dotována Operačním programem „Environment“ 
(Operational Program "Environment" of the 2nd Community Support Framework - EPET II) pro Řecko a byla dokončena v roce 
2001. Park má celkovou rozlohu 1,200 akrů (120 ha) a představuje tak největší městský park v Aténách (je 6krát větší než 
například Národní Zahrady). 

• Přírodní park Vitosha: Mnoho aktivit implementovaných ředitelstvím přírodního parku Vitosha se zaměřuje na obnovu a 
údržbu lokalit a druhů. Momentálně management implementuje následující aktivity/programy se zaměřením na ochranu 
životního prostředí: Tis červený (Taxus baccata), vrba pětimužná (Salix pentandra), plamének alpský (Clematis alpina), 
Heldreichův javor (Acer Heldreichi), výr velký (Bubo Bubo), European sousek, Balkánský kamzík (the Balkan chamois – návrat 
do přírody); obnova lesů se smrkem ztepilým (the Norway spruce/Picea abies) postižených kůrovcem/lýkožroutem smrkovým 
(bark beetle/Ips Typographus). Obnova říčních lokalit pomocí sázení místních rostlin jako jsou vrba bílá (Salix alba), olše šedá 
(Alnus incana) atd.  Poprvé na území Bulharska se na teritoriu přírodního parku Vitosha implementuje experimentální 
program, který se snaží bojovat s invazivní rostlinou pohánkovec japonský (Falopia japonica). 

 
Management agrárních aktivit: 

• Metropole Lille: Více než deset let spolupracoval management parku s místními farmáři z účelem zajištění jejich uvědomělého 
environmentálního chování v rámci zemědělských aktivit. Dohromady vytvořili soubor nástrojů který zahrnuje: 
o Krajinotvorba: Dobrovolní farmáři se účastnili tréninkového schématu a navrhli rozvojový program, aby umožnili 

„pohodovější“ chod farmy a zároveň aby byl v souladu s filozofií managementu parku. Vedení parku zajistilo farmářům 
například přístup k surovinám, které potřebovali k implementaci projektu. 

o Farmářské trhy: Na základě smlouvy, kterou farmáři podepíší, se zavazují vykonat tzv. „Farm Tour“ (farmářská trasa), a to 
v každém z parků. Vedení parku podporuje tyto prodejní farmářské aktivity např. vydáváním letáků nebo pořádáním 
festivalů a farmářských marketů. Výbor navštěvuje farmy každé dva roky ke kontrole. Všechny tyto akce pomohly 
farmářům zvýšit jejich prodeje, a to již v prvním roce konání z 20% na 30% za rok. 

o Účast na údržbě parku: Struktura vedení parku zajišťuje údržbu parku jednotlivými farmáři, např. plánováním prostoru 
mezi jednotlivými plantážemi, aby mohlo být využito vhodné zemědělské techniky k sečení luk; zahrnutím farmářů 
v různých environmentálních aktivitách jako je například propagace znovuosídlení oblasti vlaštovkami a používání trvale 
udržitelných zemědělských metodologií. 

• Parco della Piana Toskánsko: Park je typický přítomností rozsáhlého a vysoce mechanizovaného zemědělství (okolo 7,000 ha, 
přičemž většina je osázená plodinami, hlavně obilninami), které má velký dopad na životní prostředí, především na ztrátu 
biodiverzity. Farmaření je nejdůležitější faktor projektu na restrukturalizaci Parku della Piana. Nicméně nejdůležitější je 
samotný přístup jednotlivých často mladých farmářů, zemědělských společností a družstev, kteří aktivně propagují kvalitní 
formy farmaření s příklonem k produkci typických produktů, organického zemědělství, sociálního farmaření a chovu dobytka 
pro potřeby lokálního potravinového trhu. Takové chování rovněž umožňuje definici a rozvoj specifických pilotních projektů 
na ozdravení tradičních produktů a kvalitní zemědělsko-krajinářské struktury, a to vše za podpory již existujících programů a 
regionálních nástrojů na ochranu domácích rostlinných druhů a živočišné biodiverzity. Regionální vláda aktivně podporuje 
takového aktivity v rámci jednotlivých regionálních výzev na tvorbu příměstských agrárních parků. 

 
Dobrovolnické aktivity na ochranu environmentálně významných oblastí: 

• Aberdeen – Městský park Aberdeen je udržován a monitorován správcovskou skupinou parku, která je podporována různými 
dobrovolníky. Městská Rada spravuje síť vnitřních (městských) stezek, které mají přínos jak pro místní obyvatele, tak pro 
turisty, protože tyto trasy poskytují rekreační i poznávací aktivity ve městě Aberdeen. Velkou měrou se na rozvoji této sítě 



stezek podílely různé dobrovolnické skupiny jako například Aberdeen Greenspace Trust Limited (organizace Greenspace 
Aberdeen) a the Council’s Countryside Rangers (Správci venkova). Organizace  Aberdeen Greenspace byla založena v roce 
1997 a spolupracuje s jednotlivci i skupinami za účelem zlepšení městských zelených ploch. Obě dobrovolnické výše zmíněné 
organizace spolupracují s různě zainteresovanými skupinami (e.g. společnosti a skupinami komunit), aby propojili vnitřní síť 
stezek, zlepšili lokální životní prostředí a zároveň také posílili hrdost místních občanů. 

• Regionální vláda Lombardie – Region Lombardie zřídil v roce 1980 Dobrovolnickou službu pro ekologickou ostražitost, která 
je nyní regulována Zákonem č. 9/2005. Dobrovolní strážci ekologie (Voluntary Ecological Guards - GEV) umožňují veřejnosti 
trávit část volného času aktivitami spojenými s ochranou životního prostředí, poskytováním informací, prevencí a dohledem 
nad životním prostředím. Aby se občan mohl stát plnohodnotným „GEV-členem“ musí absolvovat speciální kurz a posléze 
praxi organizovanou správou Parku. Po jejich absolvování musí adept složit dovednostní test před radou jmenovanou 
regionální vládou. Po úspěšném absolvování testu obdrží čekatel povolení provádět dozorové aktivity od Prefekta; samotný 
akt jmenování do řad Ekologické policie Prezidentem Regionální Rady mu pak uděluje legální moc pro vyšetřování 
administrativních přestupků; čestný „GEV – člen“  musí pronést přísahu před místním soudcem nebo starostou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sekce Překážky Osvědčené postupy v rámci “PERIURBAN partnership” 

Tvorba nových zábavních areálů (rozšiřování a diferenciace služeb): 

• Vitosha přírodní park: Postupný rozvoj areálu parku je regulován několika různými lokálními a národními instrumenty. Díky 
nim bylo možno rozšířit území parku směrem k oblasti Palakaria, Verila a k údolím řek Kurtova a Vedena a vylepšit jak 
turistickou infrastrukturu, tak také infrastrukturu propojující jednotlivé přírodní oblasti. Park Vitosha byl také schopen 
diferenciovat svou nabídku služeb jako například poskytování průvodcovského servisu, tvorbu tematických muzeí ve 
spolupráci s dalšími organizacemi a vytváření specifických oblastí pro sportovní aktivity. Toto vše bylo vytvořeno na základě 
spolupráce se skupinami uživatelů (e.g. Asociace lyžařských a snowboardových škol Vitosha; Bulharská federace speleologů). 

• Slezská Metropole:  Místní úřady podnikly různorodé aktivity na podporu potenciálu struktur a aktivit parku. Dobrý příklad v 
rámci zalesněné oblasti skýtá výstavba a propagace edukačních stezek, a to za finanční podpory příslušných regionálních 
dotací (Fond ochrany životního prostředí a vodního hospodářství). Dále byla podniknuta série aktivit v rámci rekreačních 
resortů za účelem obnovení a zatraktivnění sportovních a rekreačních služeb. Tyto aktivity zahrnují například organizování 
sportovních a kulturních akcí, modernizaci infrastruktury a implementaci nového vybavení (např. plán na rok 2011 pro “Valley 
of 3 Ponds” – Údolí tří rybníků: vodní lyžařské vleky o dráze 800 m; skate park – profesionální zóna pro skateboarding a in-line 
skating; vylepšení kempinkových resortů; další plány pak jsou: Lanový park přes Rybník Canoe, Park Miniatur města Katowice). 

• Seine-Saint-Denis: Rozšíření parku je plánováno na 2 hektary severozápadním směrem. Bude vytvořen jeden další vstup do 
parku, aby byla zajištěna jeho lepší dostupnost a dále pak budou v rámci tohoto sektoru implementovány další dvě hřiště. 
Znovuobnoveny budou “vodopády”, aby nalákaly návštěvníky do severního sektoru parku, který je v současnosti méně 
navštěvovanou částí. Team parku by dále rád zavedl také festivaly a různé slavnosti v parku, které by nalákaly širší veřejnost 
jako například rodiny s dětmi. 

 
Edukační aktivity: 

• Seine-Saint-Denis: Vedení Parku se rozhodlo vybudovat nový prostor v parku, tzv. Mandarin  House, aby byly pokryty 
kapacitní potřeby parku. Mandarin House byl slavnostně inaugurován v září 2011. Tento 300 metrů čtverečních velký komplex 
se skládá ze dvou víceúčelových sálů, laboratoře, záchodů, insektária a edukační zahrady. Komplex Mandarin House si klade za 
cíl stát se ukázkovým příkladem vysoce environmentálně přátelského přístupu s trvale udržitelným rozvojem v oblasti 
komfortu a zdraví obyvatelstva. Komplex bude hostovat výukové a tréninkové programy. Park pravidelně přijímá veřejné 
instituce v oblasti proškolování; představuje management projektu “Natura 2000”, management veřejné návštěvnosti a 
nástroje uvědomování veřejnosti. Vedení Parku přivítalo například Ministra zemědělství a Ministra pro trvale udržitelný 
rozvoj. 

• Region Andalusie: Různé příměstské parky v Andalusii nabízí návštěvníkům vzdělávací centra nebo zařízení, kde se konají 
vzdělávací akce pro děti. Ty jsou na téma přírodního a kulturního dědictví v rámci oblasti, kde se nachází park (Příměstský park 
Porzuna v Mairena del Aljarafe, Sevilla) a také se zde poskytují informace týkající se ochrany životního prostředí v oblasti, 
která zasahuje do celého regionu. Andalusie také nabízí speciální programy, které pracují na obnově zraněných a ohrožených 
druhů a má speciální program zaměřený na povědomí studentů o životním prostředí (Příměstský park Los Villares v Córdobě). 

• Praha-Troja: Ve spojení s poskytováním informací a získáváním podpory obyvatel dané oblasti, městská část Praha-Troja 
organizuje veřejné workshopy. Poslední studentský workshop nazvaný „Trojská Kotlina“ se konal 16.-17. října 2010. Workshop 
se zaměřil především na pozici Trojské kotliny v rámci všeobecné koncepce Hlavního Města Prahy, na ochranu přírody a 
krajiny a na možnosti dalšího rozvoje celé této oblasti. Do celého projektu byli zainteresovaní studenti architektury, kteří byli 
schopni přinést nové a zajímavé idey pro budoucí návrhy a zajistit tak větší atraktivitu rekreačních a rezidentských aktivit této 
městské části. 
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Problematické využití parku/ Konflikty 
mezi lidskou populací a přírodou 

 



Podněty k monitoringu: 

• Metropole Lille: Každých pět let organizuje management parku sérii návštěvnických anket. Ankety slouží k identifikaci 
očekávání návštěvníků a ke zlepšení zákaznického servisu. Ankety, nejčastěji formou interview, zpovídají stovky návštěvníků 
parku, aby vyzískaly informace o jejich motivaci k návštěvě parku, jejich plánované destinaci, pocitech ohledně udržování 
parku, jeho bezpečnosti a ekologických benefitech atd. Výsledky anket umožňují přizpůsobit místní dopravní značení a kvalitu 
poskytovaného servisu. Vedení parku také organizuje rozsáhlou telefonickou anketu, řízenou externí společností, která se 
zaměřuje na vývoj veřejného mínění. Tato anketa byla provedena v letech 2002 a 2007. V roce 2011 byl záměr provést tyto 
ankety na obou stranách hranic s belgickými partnery. 

Nedostatek veřejného uvědomění a anti-
sociální chování (vandalismus, nelegální 
skládky atd.) 

Podpora šíření informací, včetně využívání nástrojů zpětné vazby a společné participace. Některé z mnoha příkladů zahrnují: 

• Region Lombardie, South Milan Park (Park Jižní Milano): „Park Points“ (Centra parku) jsou místa, kde jsou prováděny 
nejrůznější aktivity podporující chod parku a jeho propagaci: získávaní informací, produkce a distribuce materiálů, podpora 
záměrů Parku a jeho kulturních, uměleckých, historických , zemědělských a environmentálních hodnot. Propagace se děje za 
pomoci distribuce propagačních materiálů (letáky, brožurky, knihy) a inzerce všech záměrů, které se mají konat v Parku. Hlavní 
úkol všech těchto aktivit je poskytnout Park občanům města a zároveň zajistit účinné prostředky komunikace a participace. 
Centra parku se nacházejí v již existujících 28 zařízeních Parku, která jsou zároveň využívána externími skupinami a asociacemi 
pro aktivity rozvíjející harmonii Parku. Tímto způsobem se aktivity pořádané vedením Parku setkávají s dobrým ohlasem u 
veřejnosti, která si je vědoma jednotlivých činností v parku, ale často již netuší jaké široké možnosti nabízí Park obecně. Ve 
zkratce, zařízení Parku představují jakýsi odrazový můstek pro realizaci aktivit členů Parku (farmy, centra parku, rezervace 
atd.) a první krok pro ty, kteří by rádi do Parku přinesli další indiferentní témata. Tyto struktury jsou pověřeny specifickými 
environmentálně edukačními úkoly; specifický je například případ cyklistické stanice orientované v blízkosti přestupní stanice 
mezi železnicí a metrem, která organizuje servis pro cyklisty všeho druhu. 

 
Edukační aktivity  

• Seine-Saint-Denis: Vedení Parku se rozhodlo vybudovat nový parkovní prostor, tzv. Mandarin  House, aby byly pokryty 
kapacitní potřeby parku. Mandarin House byl slavnostně inaugurován v září 2011. Tento 300 metrů čtverečních velký komplex 
se skládá ze dvou víceúčelových sálů, laboratoře, záchodů, insektária a edukační zahrady. Komplex Mandarin House si klade za 
cíl stát se ukázkovým příkladem vysoce environmentálně přátelského přístupu s trvale udržitelným rozvojem v oblasti 
komfortu a zdraví obyvatelstva. Komplex bude hostovat výukové a tréninkové programy. Park pravidelně přijímá veřejné 
instituce v oblasti proškolování; představuje management projektu “Natura 2000”, management veřejné návštěvnosti a 
nástroje uvědomování veřejnosti. Vedení Parku přivítalo například Ministra zemědělství a Ministra pro trvale udržitelný 
rozvoj. 

• Region Andalusie: Různé příměstské parky v Andalusii nabízí návštěvníkům vzdělávací centra nebo zařízení, kde se konají 
vzdělávací akce pro děti. Ty jsou na téma přírodního a kulturního dědictví v rámci oblasti, kde se nachází park (Příměstský park 
Porzuna v Mairena del Aljarafe, Sevilla) a také se zde poskytují informace týkající se ochrany životního prostředí v oblasti, 
která zasahuje do celého regionu. Andalusie také nabízí speciální programy, které pracují na obnově zraněných a ohrožených 
druhů a má speciální program zaměřený na povědomí studentů o životním prostředí (Příměstský park Los Villares v Córdobě). 

• Praha-Troja: Ve spojení s poskytováním informací a získáváním podpory obyvatel dané oblasti, městská část Praha-Troja 
organizuje veřejné workshopy. Poslední studentský workshop nazvaný „Trojská Kotlina“ se konal 16.-17. října 2010. Workshop 
se zaměřil především na pozici Trojské kotliny v rámci všeobecné koncepce Hlavního Města Prahy, na ochranu přírody a 
krajiny a na možnosti dalšího rozvoje celé této oblasti. Do celého projektu byli zainteresovaní studenti architektury, kteří byli 
schopni přinést nové a zajímavé idey pro budoucí návrhy a zajistit tak větší atraktivitu rekreačních a rezidentských aktivit této 
městské části. 

 



Efektivní spolupráce v rámci aktivit parku: 

• Národní Park Danube-Ipoly: Je důležité vyjednávat s investory dané oblasti (sportovní asociace, turisté, cyklisté, jezdci na 
koních, motokrosaři, orientačními běžci, parašutisté atd.), přestože všechny aktivity prováděné v chráněných oblastech jsou 
regulovány zákonem a řád návštěvníků je dostupný na informačních tabulích situovaných na mnoha místech exkurzních zón. 
Park pravidelně navštěvují skupinky univerzitních studentů, někdy také pracovních kolegů (v rámci team-building). Stávají se 
pak dobrovolníky a podnikají aktivity v chráněných oblastech, jako například eliminaci invazivních druhů, sbírání odpadků, 
údržbu edukačních stezek. 

• Seine-Saint-Denis: Obecná rada je zavázána k rozvoji aktivit podporujících komunikaci a participaci občanů města, institucí, 
podniků a dalších možných uživatelů Parku. Park by rád dále pokračoval v rozvíjení bezplatných animací pro širokou veřejnost 
a pro školy obzvláště. Projekt „24 hodin biodiverzity“ (výčet druhů v rámci animace), který se konal v roce 2010, byl obnoven 
v roce 2011 a snažil se obecně zvýšit povědomí o této problematice mezi lidmi. Obecná rada publikuje každých šest měsíců 
„kalendář akcí parků“ se všemi organizovanými animacemi. Tým Parku by rád věnoval větší pozornost distribuci kalendáře 
akcí, a to především v rámci přilehlých lokalit – aby plánované volně dostupné aktivity v průběhu roku vešly v povědomí 
občanů a staly se tak součástí jejich pravidelných návštěv. 

• Region Lombardie, Park severní Milán: Sociální zahrady jsou pevnou aliancí se staršími občany, kterým byla tímto dána šance 
vzít si na starost malou část parku, aby si mohli vytvořit svou “zahrádku v rámci zahrady“ ("garden in the garden”). Opravdové 
hodnoty tohoto projektu leží v práci a znalostech starších, které jim umožňují se socializovat a experimentovat v parku jako 
občanům, kteří zde žili déle než ostatní (rozpínání měst a sousedství). Díky práci starších občanů a času, který věnovali 
okrajovým oblastem parku ("fringe areas"), mohou být tato místa dále nevhodná pro setkávání společensky nebezpečných 
osob, což zvyšuje bezpečnost občanů. 

 
Efektivní spolupráce díky zpětné vazbě a manažerským strukturám: 

• Přírodní Park Praha-Troja  - Feedback – zpětná vazba: Současná rada městské části Praha-Troja se ochotně zaobírá náměty a 
připomínkami svých spoluobčanů, a to s jasným cílem zachovat a zlepšit životní úroveň této lokality, která je již nyní docela 
lukrativní. Snahy vyzdvihnout silný potenciál místní lokality jsou patrny na každém kroku. Městská rada sbírá náměty, 
připomínky a informace pomocí dotazníkových anket, jejich výsledky jsou vystavovány na webových stránkách a slouží 
následně pro vypracovávání nových a efektivních strategií. Občané Troji jsou o nových záměrech územního rozvoje  
informováni také díky každoroční výstavě plánovaných projektů, která se nazývá příznačně „Plány Troji“. Tento rok proběhl již 
čtvrtý ročník výstav a koncept Projektu Příměstské Parky se rovněž nacházel mezi prezentovanými návrhy. 

• Parco della Piana Toskánsko – Feedback – zpětná vazba: Regionální vláda vynaložila velké úsilí, aby se jí podařilo zahrnout 
investory do jednotlivých plánovacích akcí v rámci parkotvorby. Mezi tyto aktivity patří například účastnická fóra s obyvateli 
lokality a investory a vytváření laboratoří pomocí asociací a odborníků. 

• Slezská Metropole – Feedback – zpětná vazba: Zpětné vazby je dosahováno pomocí různých nástrojů podporujících kontakty 
s místní společností. Například Městský úřad Katowic distribuoval anketu mezi návštěvníky největšího rekreačního centra 
„Valley of 3 Ponds“, aby Město vyzískalo názory na aktivity probíhající v areálu parku. Anketa byla přístupná buď na 
jednotlivých stanovištích v parku nebo na webové stránce městské radnice. Výsledky ankety byly následně poskytnuty 
k analýze Odboru životního prostředí (Municipal Greenery Unit), aby byly lépe definovány existující problémy v lokalitě a aby 
bylo navrženo jejich efektivní řešení. Správa města zamýšlí provádět další, periodické ankety za účelem sběru informací 
ohledně očekávání a kritiky poskytovaných služeb a infrastruktury atd. 

•  Metropole Lille – Účast na správě oblasti: Rada uživatelů se koná nejméně dvakrát do roka a účastní se jí všichni 
představitelé asociací a odborů, kteří využívají spravované oblasti. Spravované území je rozčleněno na čtyři sektory, aby bylo 
blíže svým občanům a aby byl zajištěn lepší dialog s jejich představiteli, v době, kdy se připravují nové projekty nebo 
manažersky důležité aktivity jako například kácení stromů nebo obnova mokřad. Takový postup s snaží eliminovat možné 



konflikty a sdružovat asociace a občany města. 
 
 

• Seine-Saint-Denis – Účast na správě oblasti: Organizují se veřejná setkání, aby se prodiskutovávaly otázky ohledně zónování 
Parku – například kde bude Park rozšířen – diskuse se účastní místní obyvatelé, místní zastupitelé a jednotlivé asociace. Tým 
parku také zvažuje implementaci Výbor aktérů (Actors' Committees), který svede dohromady představitele asociací a 
uživatele. Takto strukturovaný dialog by měl možnost sbírat názory místních činitelů za účelem tvorby sdílených projektů. 
Vědecké instituce (Národní historicko-přírodní Muzeum, botanická Akademie), přírodovědci a přírodně ochranářské asociace 
konzultují projekty ohledně uspořádání Parku. Implementace projektu „Natura 2000“ umožňuje takovéto výměny názorů 
jednotlivých zúčastněných stran, a to především v otázce plánu na řízení parku pro rok 2011. 

 



 

Sekce  Překážky 
Osvědčené postupy v rámci “PERIURBAN partnership” 

Edukace a školící/tréninkové aktivity: 

• Slezská Metropole: Místní úřady podporují kulturní systém skrze tematické výzvy a tvorbu edukačních a tréninkových struktur. 
Dobrým příkladem je Lesní výukový areál v Inspektorátním lese v Katowicích. Představuje jedinečný počin v zemi, přičemž areál 
je vybaven multimediální technikou presentující přírodní bohatství lesů a pořádající četné výstavy, které návštěvníkům umožňují 
dotknout se a pocítit jedinečný svět fauny a flory napříč areálem parku. Výukový program je adaptován pro rozmanité skupiny 
recipientů např. různé věkové skupiny, hendikepované občany nebo pro cizince.  

• Monsanto Lisabon: V současné době představují hlavní kulturně-edukačními aktivity samotné návštěvy Parku Monsanto. Různé 
návštěvnické akce zahrnují například představení v místním auditoriu a iniciativy podporující environmentálně přátelské 
smýšlení pro děti školního věku. Prostory parku navíc nabízejí speciální stanoviště, kde jsou v ohraničených prostorách k vidění 
exempláře vzácných druhů fauny a flory, čímž jsou vytvořeny maximálně vhodné podmínky pro výukové aktivity žáků. 

• Vitosha přírodní park: teritorium parku je využíváno pro tréninkové a výukové iniciativy a správa parku edukační procesy aktivně 
podporuje poskytováním tematických prezentací muzeím. Vedení parku dále publikuje speciální knižní edice pod názvem 
„Knihovna NP Vitosha“. V neposlední řadě byly také vyvinuty četné nástroje poskytující informace o kulturním dědictví, jako 
například: mapa archeologického a kulturního dědictví parku; restaurační aktivity v klášterech Kladnishki a Dragalevski; 
archeologické studie nejvýznamnějších objektů parku; rozvoj systému dokumentace a protekce nehmotného kulturního dědictví 
– místních tradic a folkloru. 

• Seine-Saint-Denis: Během rozvojových prací parku Haute-Ile, které probíhaly na počátku let 2000 a dále, archeologové odhalili 
během vykopávek nespočet znaků lidských aktivit jdoucích zpět až do pravěku (the Gallo-Roman period). Byla zde objevena 
kostra starého člověka žijícího na tomto území, která se datuje zpět do mezolitického období (6 500 před. Kristem), a 
představuje tak jeden z nejstarších artefaktů regionu Ile-de-France. 

• Po tomto objevu Obecná rada Seine-Saint-Denis ustanovila průzkumnou oblast v parku Haute-Ile, která má za cíl lépe pochopit 
život lidí, kteří sídlili v tomto regionu v průběhu staletí. Mimo vědeckého průzkumu se toto místo stalo oblastí pro poznávání nás 
všech. Mezolitická pouť zahrnuje vzdělávací cestu lesem se zastávkami určenými k objevování klimatu s faunou a flórou a 
poznáním života lidí v lesích. Dále jsou zde prezentovány rozličné vztahy mezi lidskými bytostmi a životním prostředím 
v Mezolitické době (velikosti pazourků, zapalování ohně, ilustrace zvyků…). 
Dnes je záměrem Obecné rady “dotvořit“ toto archeologické naleziště a vytvořit vzdělávací nástroj o životním prostředí, který 
bude součástí implementace politiky změny klimatu.  Toto bude zahrnovat srovnání mezi hodnocením úrovně uhlíku od dob 
Paleolitu až po současnost, což pomůže návštěvníkům lépe pochopit dopad působení lidských bytostí  na jejich životní prostředí. 

 
Podněty strategické komunikace: 

• Město Košice: Komunikace veřejnosti se správou parku se děje několika různými způsoby: elektronická komunikace, média – 
lokální tisk a TV, pravidelné tiskové konference, informační systém lesního parku – informace, orientační tabule, edukační stezky, 
organizace seminářů pro odborníky a lesnických programů pro mládež, vydávání materiálů (turistické a obrázkové mapy, dvě 
publikované knihy). Zvláštní pozornost byla věnována také zvyšujícímu se povědomí o existujících přírodních zdrojích ve smyslu 
kulturního dědictví. Správa parku vydává populárně-naučné publikace a mapky, které zachycují přírodní, kulturní a historický 
kontext území, a to za asistence krátkého průvodcovského komentáře, který je dostupný široké veřejnosti. 
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Vliv lidstva na dědictví/ Problematika 
dosažení rovnováhy mezi občanskou 
zainteresovaností a ochranou 
kulturního dědictví/ Nedostatek 
povědomí  o hodnotách místního 
kulturního dědictví 

• Parco della Piana Toskánsko: Současná podoba parku představuje výsledek dialogu lokálních aktérů a místních obyvatel. 
V tomto ohledu, jak je stanoveno v Regionálních zákoně č. 1 / 2005, je hlavním úkolem „garanta komunikace“ zajistit nutní kroky 
ke zvýšení participace a socializace ohledně projektu. Důležitými nástroji v této otázce je například tvorba a  implementace 



webových stránek (www.parcodellapiana.it), organizace strukturovaných diskuzí s rezidenty a dalšími investory a procházky 
terénu parku pro zainteresovanou veřejnost. Definice struktury parku a jeho hlavních strategických výhod se rovněž promítla do 
specifických akcí společného plánování místní vlády a odborníků, kteří využívali metodu „Charrette“. Akce „Charrette“ se konala 
v červenci a prosinci 2010 výsledky dvoudenního dialogu byly následně diskutovány se zaujatou veřejností.  

 
Management kulturního dědictví v rukou uživatelů: 

• Aberdeen: Obě organizace (Aberdeen Greenspace a the Countryside Rangers) spolupracují s různými skupinami (např. 
společnostmi a komunitami), aby propojili centrální stezky, zlepšili životní prostředí a posílili občanskou hrdost. 

Nedostatečná údržba 

Regenerace kulturního dědictví: 

• Praha-Trója přírodní park: Městská část Praha – Trója vlastní několik klíčových kulturních atrakcí: Národní Zoo; Pražskou 
botanickou zahradu; Galerii U Lávky; Zámek Trója. Místní obyvatelé jsou s touto částí Prahy silně spjati; mnoho akcí a aktivit se 
pořádá ve spolupráci s Národní Galerií  nebo Botanickou zahradou. Místní obyvatelé vystupují jako ochotní opatrovníci „svého 
teritoria“. Městští radní jsou přesvědčeni, že dobrá informovanost a komunikace s místními obyvateli ohledně plánů v jejich 
sousedství vede ke větší podpoře místního rozvoje ze strany usedlíků. Jeden takový počin zvyšující povědomí hodnoty trojského 
kulturního dědictví je například zavedení „Trojských karet“, které jsou používány jako vstupenky do Zoo, Botanické zahrady nebo 
Trojského zámku. Díky tomuto projektu a jeho efektivní podpoře vzrostlo uvědomění si kulturní hodnoty Trojské kotliny a byl 
zaznamenám význačný nárůst turistů na Zámku Trója. Typ propagace zvolený v městské části Praha – Trója patří k velice 
zdařeným a může sloužit i dalším regionům jako efektivní model pro lákání turistů  jak na kulturní památky, tak také na přírodní 
zajímavosti dané oblasti. 

• Lombardie, Severní Park Milano: Nejzajímavější přístup v rámci zvyšování povědomí o kulturním a přírodním dědictví regionu 
představuje iniciativa podporující „Teatro Natura“ (Přírodní Divadlo). Pod jménem „Naturalmente Arte” (Přírodní umění) 
představuje tato performance v čele s jeho zakladatelem Lorenzem Zambonem specifický přístup k divadlu, kde se snoubí umění 
s přírodou, aby byla metaforicky zobrazena odvěká interakce mezi člověkem a jeho životním prostředím. Divadlo představuje 
experimentální tvorbu oproštěnou od konvencí divadla jevištního uzavřeného mezi čtyři stěny. Všechny divadelní výstupy se 
odehrávají v Severním Parku Milano, na lesních mýtinách nebo v lese. Například performance „The Third Step“ (Třetí krok) 
představuje visionářskou pouť nočním a kuropějícím parkem. Pro návštěvníka-diváka takové představení může znamenat veliký 
zážitek z „noční magické pouti“, kde se v sobě od soumraku do úsvitu snoubí nezaměnitelná atmosféra světla, zvuků a vůní lesní 
říše. 

• Slezská Metropole: Do údržby a regenerace historických objektů bylo vloženo velké úsilí (například Svatyně svatého Huberta, 
další čtyři svatyně nacházející se v lesním prostoru a Hroby Maďarských vojáků). Místní správě se dále podařilo revitalizovat staré 
industriální objekty (tzv. brownfieldy) a poskytnout jim novou životadárnou funkci: například dřívější prádelna s mandlem, která 
byla součástí monumentálního uhelného komplexu Nikiszowiec, se nyní stane novým oddělením Katowického Historického 
Muzea; dláždění staré tržnice a důlní jáma Wilson Uhelného dolu Wieczorek. 

• Region Andalusie: Vláda Andalusie spolupracuje se soukromou bankou “La Caixa” na projektech sociálních prací, které jsou 
rozvojovými programy, které se snaží pomoci zlepšit zaměstnanecké možnosti lidem zažívajících sociální vyloučení nebo lidem 
se speciálními obtížemi s jejich integrací na trhu práce, a to poskytováním ochrany, protekce, propagace a zvětšením přirozené 
oblasti k jejich činnosti. Výsledkem bylo, že tito  lidé mají snížené možnosti sociální integrace a zaměstnanosti, kvůli problémům 
se závislostmi, rodinnou situací, trestným rejstříkem nebo nezpůsobilostí – tito občané jsou trénováni k provádění prořezávacích, 
čistících, obohacujících a adaptivních prací na vegetaci příměstských parků. Tento program zahrnuje teoretický a praktický 
trénink v rozsahu jednoho měsíce, kde se naučí řemeslům jako zedník, truhlář, technik plenění a sázení a získání obecných 
znalostí o životním prostředí nebo poznávání živočišných a rostlinných druhů. Po skončení tréninku jsou tito klienti řádně 
zaměstnáni a zaplaceni po dobu pěti měsíců v přírodních oblastech, a to dle jejich volby. Cílem programu není nabídnout 
klientům zaměstnání, ale vylepšit jejich šance na zapojení se na trhu práce a dosažení nezbytných sociálních a pracovních 



návyků, aby byli schopni začlenit se do pracovního procesu. Efektivní integrace bylo dosaženo u více než poloviny účastníků 
v programu, což je bez pochyb velmi úspěšný indikátor. Jako výsledek zaměstnání, tréninku, kvality života, sociální integrace a 
ochrany životního prostředí všichni přišli dohromady v rámci programu mezi veřejnou autoritou a soukromými entitami. 

 
Rozšiřování pole působnosti  v rámci participace a dotací (ochota místních komunit nebo společných zástupců při přebírání 

zodpovědnosti za řízení kulturních aktivit parku): 

• Aberdeen: Velkou část místního rozvoje, jako například tvorbu městských centrálních stezek, podpořily dobrovolnické 
organizace jako“ Aberdeen Greenspace Trust Limited“ a „the Countryside Rangers“. Aberdeen Greenspace byl založen v roce 
1997 a spolupracuje s jednotlivci a dobrovolnickými skupinami za účelem zlepšení městské zeleně. 



 

Sekce Překážky Osvědčené postupy v rámci “PERIURBAN partnership” 

Nedostatečné finanční zdroje 

Tvorba činností vedoucích ke generování příjmů 

• Region Lombardie, Severní Park Miláno – snižování emisí uhlíků: v roce 2007 park ustanovil úmluvu o neutralizaci emise 
skleníkových plynů a tvorbě emisních povolenek za pomoci projektů k znovuzalesnění a vydávaní potvrzení o snížení CO2. S touto 
úmluvou, která zahrnovala celkově 11,5 hektaru lesů a certifikáty RINA o celkové velikosti 8 508 tun oxidu uhličitého. Tato 
hodnota je obzvlášť důležitá od vydání dat, která uvedla průměrnou absorpci 350 tun na hektar. Dosud bylo na 11,5 akrech 
absorbováno 4 000 tun, což potvrdilo předpoklad víc než dvakrát. Z tohoto vyplývá, že druh dřevin vysazených v parku, je velmi 
efektivní v absorpci CO2. Touto cestou jsme prodali povolenky CO2 středních podniků za fixní cenu: 7000€ za ha/rok (tzn. 
82.000€). Střední podniky dokázaly prodat povolenky dokonce dvakrát, protože několik dalších společností preferovalo mít lesy v 
příměstských oblastech, než v ostatních částech světa. 

• Region Lombardie, Jižní Park Miláno – Zemědělská produkce: Park uskutečnil důležité kroky k rozvoji farmaření prostřednictvím 
značky kvality “Zpracovatel citlivý k životnímu prostředí – Zemědělský park Jižní Miláno“ ("Manufacturer of environmental 
quality - Milan South Agricultural Park"), kterou mohou využít farmy sídlící na území parku. Dále mohou implementovat opatření 
ve smyslu životního prostředí a území parku. Značka garantuje, že producent respektuje společné cíle parku: využití a ochranu 
zemědělských rysů, ochranu životního prostředí a zachování venkovských ploch, rozvoj krajiny a lepší spojení mezi městem a 
venkovem (využití kratších dodavatelských řetězců a bezpečnost potravin). Ve vztahu k ostatnímu maloobchodu jsou tyto 
produkty prodávány na farmářských trzích (“Earth Market”), které jsou zaměřeny na využití udržitelného zemědělství jako 
obrany kvality na tomto území. 

• Přírodní park Praha-Trója  –  Produkce vína: Nejdominantnější oblastí zemědělství v oblasti Praha – Trója jsou vinice. Jedna 
z nich je umístěna v rámci botanických zahrad v příměstském parku. Vinice jsou chráněny jako historické bohatství a jak vlastník 
vinice, tak i veřejnost si mohou užívat stezky skrz vinice. V této oblasti také podnikají malí farmáři a soukromí vlastníci. 
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Nízká míra finanční nezávislosti (nebo 
autonomie), (závislost na finančních 
zdrojích z veřejného sektoru) 

Spolupráce a partnerství (s veřejnými a soukromými zástupci): 

• Metropole Lille: v nedávných letech vedení parku rozvíjelo partnerství se společnostmi v různých sektorech. Například: 
soukromé společnosti financují demontáž a rekonstrukci starých farmářských budov zachráněných od zničení a přesouvají je do 
přírodního muzea. Pro záchranu starého holubníku postaveného z tradičních kamenů a cihel poskytly rozpočet ve výši €500 000 
na rekonstrukci. Park také spolupracuje s průmyslem na různých objektech převáženě vztažených k obnově průmyslových ploch. 
Na základě první zkušenosti v roce 2010 začíná letos transformace nových ploch. Toto je financováno průmyslovým partnerem, 
zatímco park poskytuje své zkušenosti v oblasti řízení a obnovy fauny a flóry. Obdobně existuje jiný projekt, kde probíhá 
spolupráce s transportní společností k vytvoření půjčoven kol na území parku a lodního trajektu mezi komerčním srdcem Lille a 
jedním z parků. 

• Vitosha přírodní park: v rámci parku, správa udělala první krok směrem k partnerství se soukromými subjekty (PPPs). Toto 
hlavně zahrnuje údržbu infrastruktury parku a obstarání služeb návštěvníkům parku. Blízkost parku k Sofii je příznivým faktorem 
ve smyslu rozvoje partnerství na území parku. Kromě finanční podpory jsou partnerské organizace zapojeny do implementace 
různých činností. Mnohá partnerství nejsou postavena na písemných smlouvách, ale pouze na ústních dohodách. Toto jsou 
většinou případy dlouhodobých spoluprácí. Kromě soukromých partnerů se zapojují do partnerství nevládní a veřejné 
organizace. Hlavní oblastí činnosti těchto partnerství jsou záchrana biodiverzity a vytvoření spolehlivé návštěvní a turistické 
infrastruktury v rámci parku. Za pomocí poskytnutých finančních prostředků na implementaci určitých aktivit v rámci parku, 
soukromí investoři také podporují aktivity v oblasti PR a komunikace. Velkou veřejnou podporu má také zalesňování, které 
zahrnuje velké společnosti, jako jsou Toyota a Overgass. 



• Region  Lombardie, Severní park Milán – V posledních letech Severní park Milán a BPM (Milan Popular Bank – Milánská 
všeobecná banka) upevnily svou spolupráci směrem k problematikám životního prostředí, tj. kompenzace produkce oxidu 
uhličitého. BPM je sedmou bankou v Itálii a nejdůležitější bankou v oblasti Lombardie. Být bankou obyvatel Milána vždy 
znamenalo opravdový závazek k regionu a obyvatelstvu a poukázání na čisté uvědomění si velkých problémů planety. Obě strany 
benefitují z tohoto partnerství: banka, výběrem našeho parku nacházejícího se ve velké příměstské oblasti, velmi populární mezi 
obyvateli měst - toto vše může dát viditelný důkaz o uvědomění si závazků skrz financování důležitých udržitelných a 
environmentálně citlivých opatření v parku. 

Široká škála funkcí parku (a 
souvisejících závazků) 

Tvorba činností vedoucích ke generování příjmů 

• Region Lombardie, Severní Park Miláno – snižování emisí uhlíků: v roce 2007 park ustanovil úmluvu o neutralizaci emise 
skleníkových plynů a tvorbě emisních povolenek za pomoci projektů k znovuzalesnění a vydávaní potvrzení o snížení CO2. S touto 
úmluvou, která zahrnovala celkově 11,5 hektaru lesů a certifikáty RINA o celkové velikosti 8 508 tun oxidu uhličitého. Tato 
hodnota je obzvlášť důležitá od vydání dat, která uvedla průměrnou absorpci 350 tun na hektar. Dosud bylo na 11,5 akrech 
absorbováno 4 000 tun, což potvrdilo předpoklad víc než dvakrát. Z tohoto vyplývá, že druh dřevin vysazených v parku, je velmi 
efektivní v absorpci CO2. Touto cestou jsme prodali povolenky CO2 středních podniků za fixní cenu: 7000€ za ha/rok (tzn. 
82.000€). Střední podniky dokázaly prodat povolenky dokonce dvakrát, protože několik dalších společností preferovalo mít lesy v 
příměstských oblastech, než v ostatních částech světa. 

• Region Lombardie, Jižní Park Miláno – Zemědělská produkce: Park uskutečnil důležité kroky k rozvoji farmaření prostřednictvím 
značky kvality “Zpracovatel citlivý k životnímu prostředí – Zemědělský park Jižní Miláno“ ("Manufacturer of environmental 
quality - Milan South Agricultural Park"), kterou mohou využít farmy sídlící na území parku. Dále mohou implementovat opatření 
ve smyslu životního prostředí a území parku. Značka garantuje, že producent respektuje společné cíle parku: využití a ochranu 
zemědělských rysů, ochranu životního prostředí a zachování venkovských ploch, rozvoj krajiny a lepší spojení mezi městem a 
venkovem (využití kratších dodavatelských řetězců a bezpečnost potravin). Ve vztahu k ostatnímu maloobchodu jsou tyto 
produkty prodávány na farmářských trzích (“Earth Market”), které jsou zaměřeny na využití udržitelného zemědělství jako 
obrany kvality na tomto území. 

• Přírodní park Praha-Trója  –  Produkce vína: Nejdominantnější oblastí zemědělství v oblasti Praha – Trója jsou vinice. Jedna 
z nich je umístěna v rámci botanických zahrad v příměstském parku. Vinice jsou chráněny jako historické bohatství a jak vlastník 
vinice, tak i veřejnost si mohou užívat stezky skrz vinice. V této oblasti také podnikají malí farmáři a soukromí vlastníci. 

 
Zvyšování aktivit fondů  

• Národní park Vitosha:  během posledních let byla tendence ke zvýšení finanční pomoci poskytované od společností, soukromých 
podnikatelů, jedinců atd. k implementaci následujících aktivit parku: obnova lesního ekosystému, vybudování nové a oprava 
původní turistické infrastruktury, vybudování alejí pro postižené a nevidomé lidi, čištění silně znečištěných oblastí (s 
dobrovolníky), propagace vzácných a ohrožených druhů, obnova nalezišť, vzdělávací aktivity atd. Zakládání fondů a využití 
externích finančních zdrojů jako jsou programy fondů EU, mezinárodní fondy nebo CSR jsou důležitými nástroji pro financování 
parku, obzvlášť v případě přírodně důležitých oblastí a soukromých parků. Například: přibližně 70% finančních prostředků pro 
Národní park Vitosha pochází z programů EU, CSR a ostatních dárců. Zbývajících 30% pochází od státu.  

 

 



 

Sekce  Překážky Osvědčené postupy v rámci “PERIURBAN partnership” 

Problémy s dostupností ve vztahu 
k územnímu plánování  

Poskytování základní dopravní infrastruktury k dosažení parku (obzvlášť sítě pro sníženou mobilitu a dobrá přestupitelnost v rámci 
prostředků veřejné dopravy):  

• Aberdeen: energetický koridor (Energetica Corridor) vede od letiště Aberdeen v Dyce, který je severně uvnitř města Aberdeen 
do obchodního centra Aberdeen Business Park ležícího v Bridge of Don (název předměstí na severu). Toto je opěrný bod 
koridoru, který nadále pokračuje ven z města podél severovýchodního pobřeží Skotska do Peterheadu. Cílem je zlepšit propojení 
ze severovýchodu Skotska, což vytváří novou vysoce kvalitní obchodní a obytnou oblast, která maximalizuje benefity krajiny a 
životního prostředí způsobem, kterým je využíván a zaveden již dnes. Toto je propojeno s “energetickým eko-rozbočovačem“ 
(Energetica Ecohub), přírodní rezervací o rozloze 34 hektarů, která zahrnuje existující rozvoj (obzvláště bydlení), spolu 
s brownfieldy a zelenými plochami. 

• Monsanto Lisabon: v lesoparku “Monsanto“ v Lisabonu městský úřad rozhodl investovat a usilovat o lepší přístupnost parku 
chodcům a cyklistům na náklady automobilové dopravy. Vzhledem k těmto pracem budou prováděny rehabilitace mnoha částí 
sítě lesních cest, která existuje v rámci parku, aby byla vytvořena trasa do centra města pro chodce a cyklisty. Toto vytvoří 
koridor “Monsanto Green Corridor“, který bude označen “DVEŘE“ ("Doors"). Tyto “DVEŘE“ budou umístěny ve strategických 
lokacích parku označujících různé vstupy do teritorií, které nabízejí charakteristiky velmi odlišné od zbytku města. 

• Region Andalusie: v Andalusii je realizován plán, který pomocí přírodních cest, které byly tradičně využívány ke hnaní dobytka, 
spojí všechna města, jejichž populace je větší než 50 000 obyvatel, s přírodními oblastmi, především s příměstskými parky. Počin 
je nazván “Program zelených dveří“ (“Green Doors Program”). Zpětně ve středověku bylo využíváno k tomuto účelu více než 
33 000 km cest v Andalusii, v současnou době však mnoho z nich ztratilo svou funkci; tento program usiluje o jejich záchranu a 
využití jako zelené koridory s dvojím účelem (ekologickou a trvale propojovací rolí). 

• Seine-Saint-Denis: cílem obecního úřadu je vytvořit dopravní zóny mezi “městskou“ a „přírodní“ stránkou parku. Toto zaměření 
je o to víc důležité v plošších částech Seine-Saint-Denis, kde nedostatek reliéfů omezuje vizuální pohled na parky. To je zejména 
důležité k identifikaci chodníků pro chodce, které jim dovolí dosáhnout vstupu do parku z městských částí. Probíhají studie 
proveditelnosti zelených kolonád a sítě chodníků vedoucích k parku, které umožní chodcům nejefektivnější dosažitelnost. 

Stavební rozpory 

Inovativní prostředky eliminující stavební konflikty: 

• Region Lombardy, Park jižní Miláno: Obnova životního prostředí a dřívější ekologické kompenzace jsou provedeny rámci parku. 
Můžeme nalézt mnoho příkladů obnovy a kompenzací biodiverzity v oblastech, které vyžadují obnovu životního prostředí, jako 
jsou např. bývalé lomy a nevyužité průmyslové zóny, s oběma, veřejnými a soukromými investicemi. Souběžně – využití 
mechanismu ekologických kompenzací dovoluje preventivní činy k získání zdrojů: v případě jakékoliv městské zástavby na 
otevřených plochách poblíž území parku nebo uvnitř parku, kde je omezení výstavby, jsou garantovány ekologické kompenzace. 
Např. Ricoh Italské lázně, Japonská mezinárodní společnost v oblasti přesného strojírenství, vytvořila les s 8 000 stromy v 
teritoriu Milánského jižního zemědělského parku se speciálních vybavením pro výuku o životním prostředí. 
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Balancování mezi rozvojem 
infrastruktury a ochranou životního 
prostředí 

Poskytnutí udržitelné infrastruktury v rámci parku (např. Centrum pro návštěvníky, Dráhy): 

• Národní Park Danube-Ipoly: Centrum pro návštěvníky Flax v Dolomitech sídlí v Pilisszentivan, v oblasti hor Szénás. Od konce 19-
tého století dolomity v oblasti Szénás v horách Buda jsou považovány za jedny z nejvíc důležitých přírodních oblastí Maďarska. 
Centrum má svůj vlastní příjem ze vstupních poplatků a z poplatků za průvodce a také z obchodu se suvenýry. Tyto prostředky 
však nejsou dostatečné pro další rozvoj. Proto projekt 2003 „Živá příroda“ (2003 LIFE NATURE) umožnil managementu parku 
zakoupit nové prostory, které jsou určeny pouze k poskytování informací návštěvníkům, ale také k hostování kulturních a 
vzdělávacích akcí zaměřených na přírodní bohatství Szénáských hor. Centrum také spravuje 3 přírodní trasy s průvodcem. 

•  Vitosha přírodní park: Síť alejí a chodníků v parku dosáhl 270 km. Všechny hlavní aleje a chodníky vedou k chatám, hotelům a 



místním zajímavostem. Vše je označeno značkami a/nebo informačními cedulemi (více než 1 000 značek). V parku je také mnoho 
informačních tabulí, které zobrazují informace o různých možnostech národního parku. Na celém území parku je přibližně 200 
fontán s pitnou vodou. Návštěvníci parku mohou využít zařízení, jako jsou dřevěné stoly s lavičkami, ohniště, dřevěné mosty atd. 
Návštěvníci se mohou ukrýt během špatného počasí ve 40 úkrytech rozmístěných v horách. 

• Seine-Saint-Denis: Vzhledem k potřebě navýšení návštěvních kapacit se park rozhodl vybudovat nové prostory, budovu 
“Mandarin House”, která bude uvedena do provozu v září 2011. Toto zařízení o 300 m² se bude skládat ze dvou multi-účelových 
hal, laboratoře, toalet, insektária a vzdělávací zahrady. Tento dům má ambici stát se příkladem přístupu “vysoké 
environmentální kvality“ (“High environmental quality”) spolu s udržitelným rozvojem, komfortem a zdravím. 
Navíc od integrace této budovy do hodin tělocviku základních a středních francouzských škol se závody v orientačním běhu staly 
běžnou událostí. Dopad této aktivity na jednotlivé druhy jejich návyky může být: 
- zhoršení vegetace okolo signálních stanovišť; 
-  vytvoření stezek mezi dvěma stanovišti křižujících přírodní cesty zvířat; 
- opakující se rušivý hluk v okolí stanovišť během provádění aktivit (v případě, kdy účastník objeví stanoviště a zavolá své 
týmové členy); 
- rušivý hluk v místě startu a cíle závodu; 
- možný dopad na čistotu v parku. 
V roce 2009 se středoškolský učitel, který každoročně organizuje v parku Sausset závody v orientačním běhu pro žáky, setkal 
s týmem parku a nabídl jim vypracování map nutných k vytvoření signálních stanovišť. Všechny ekologické záležitosti by byly 
vzaty v potaz. Prioritou by bylo vytvoření levných a k přírodě vlídných signálních stanovišť (střední velikost, lehké usazení a 
osazení v duchu krajiny). 
Příležitost pracovat v úzké spolupráci s tímto učitelem byla pro tým parku přesvědčivá, neboť toto umožňovalo překonat 
rozpočtová a přírodní omezení v rámci tohoto experimentu. Aby bylo možné dokončit tuto iniciativu, tak technici parku nakreslili 
mapu zón a period, což umožní vyhnout se škodám a chránit biodiverzitu. Program byl také vytvořen jako součást tréninku 
strážných, aby byli schopni identifikovat příchozí třídy do parku a zvýšit jejich povědomí o ekologických specifičnostech parku.  

• Silesia Metropolis: “Pomalá mobilita“ spojující zelené plochy je podporována pomocí rozvoje cyklistických tras spojujících dvě 
rekreační centra: Bolina a Janina-Barbara a dvě místa s historicko-kulturní hodnotou v přímém sousedství této oblasti. Kromě 
toho zábava a využitelnost parku je zvýšena pomocí výstavby a podpory vzdělávacích tras za finanční pomoci Regionálního fondu 
ochrany životního prostředí a vodního hospodářství. 

 
Údržba vybavení 

• Národní park Vitosha: Údržba existující infrastruktury a vybavení parku je drahou činností. Na druhou stranu je mnoho 
společností zainteresováno poskytováním podpory (finanční i naturální), aby pomohli s údržbou turistické infrastruktury parku. 
Během roku je mnoho příležitostí, jako jsou “Dobrovolnické dny“ (“Days of voluntarism”), “Dny přírodního parku“ (“Day of 
nature park”) a jiné, kdy zainteresovaní účastníci pomáhají s renovací turistické infrastruktury. 

Nedostatek opatření pro 
handicapované občany 

Propagace dostupnosti pro občany s různým handicapem: 

• Region  Andalusie: regionální vláda vydala společný akční plán pro občany s hendikepem, který zahrnuje specifický plán 
obsahující přírodní oblasti. Tento plán nezahrnuje pouze adaptaci všech stavebních prvků do souladu s právními požadavky, ale 
také úpravu všech informačních zdrojů dle specifických potřeb, které tito návštěvníci mohou vyžadovat. Síť oblastí s ochranou 
přírody v Andalusii, s 87% ploch nacházejících se ve vysokých a středních polohách hor, čelí problémům v adaptaci určitého 
vybavení. Nicméně toto je překonáno správnou volbou nejvhodnějších opatření. Na druhou stranu pouhé dodržování právního 
rámce není dostatečné, protože tyto předpisy jsou většinou určeny pro městskou zástavbu. Díky tomuto je základním aspektem 
dříve zmíněného plánu uskutečnit toto ve spolupráci s propojenými investory a hledat nejvhodnější řešení vzhledem k nutnosti 
přiblížit tuto síť veřejnosti. 



• Vitosha přírodní park: Specializovaná alej v “Iglikina poliana” byla založena, aby uspokojila potřeby postižených lidí, stejně jako 
speciálně upravená botanická alej pro nevidomé tzv. “Dendrarium”. 

• Seine-Saint-Denis: Již několik let korzují během víkendů po parku Georges Valbon vozy tažené koňmi. Vozy jsou taženy třemi 
koňmi. Tento povoz umožňuje veřejnosti užít si prostředí a krajinu parku v originálním dopravním prostředku a děti udržuje v 
kontaktu s koňmi. Vzhledem ke koncepci vozu nebylo bohužel možné nabídnout tuto atrakci tělesně postiženým lidem. 
Toto vedlo v roce 2005 k rozhodnutí rady k vytvoření nového koňského povozu nazvaného „Rovnost“ (“Parity“), který je vhodný 
také pro lidi s tělesným postižením. Tento vůz tažený dvěma koňmi může pojmout dva vozíčkáře a sedm sedících, nebo dvanáct 
osob. Každoročně více než 200 postižených osob si s doprovodem nebo rodinami užívají jízdu na vozu „Rovnost“ stejně jako 
desítky běžných návštěvníků a dohromady se pak bez ostychu socializují. 

• Na základě úspěchu tohoto experimentálního projektu rozhodla v roce 2009 rada o vyjetí druhého vozu upraveného pro 
vozíčkáře. Konstrukci tohoto vozu umožnilo partnerství mezi Obecnou radou, Asociací paralyzovaných lidí Francie (the 
Association of the paralyzed people of France), Francouzkou federací na výrobu nástaveb na auta (the French Federation of Car 
Bodywork) a přibližně deseti studentů profesionální průmyslové školy specializované na nástavby aut. Vůz „Rovnost 2“ (“Parity 
2“) vznikl v létě 2011 a má kapacitu 3 vozíčkářů. Jeden vozíčkář může sedět přímo vedle kočího, což umožňuje pasažérovi 
maximálně si vychutnat kontakt s koňmi. 

 

 


