
Doporučení pro tvorbu politiky rozvoje příměstských oblastí

Partneři z projektu INTERREG IVC Project společně se dvěma evropskými sítěmi, 

které se zabývají příměstskými oblastmi, dospěli na základě sdílených zkušeností a 

výměny odborných znalostí k několika společným závěrům. Tyto závěry mají sloužit 

jako doporučení pro tvorbu politiky místním, regionálním, národním a evropským 

orgánům zabývajícím se příslušnou problematikou.

PERIURBAN Parks – Zlepšování životního prostředí v příměstských oblastech 

FEDENATUR – Evropská asociace sdružující správce příměstských parků 

PURPLE – Evropská síť regionů, jejímž cílem je zvyšovat povědomí o evropských 

složitých a přelidněných příměstských oblastech, jejich charakteru, přínosu i 

potenciálu budoucího rozvoje

S cílem: 

 Zvyšovat sociálně-ekonomické podmínky v často zanedbaných příměstských 

oblastech evropských měst a usměrňovat jejich nekontrolovaný růst

 Podporovat zvyšování životní úrovně, zejména v městském kontextu, kde 

často existuje přímá návaznost mezi prostředím, ve kterém lidé žijí, a veřejným 

zdravím

 Snižovat environmentální rizika, včetně rizika povodní a dopadů tzv. 

městských tepelných ostrovů, které se zhoršují v důsledku klimatických změn

 Posilovat biodiverzitu, která je v městských a příměstských oblastech často 

výrazně snížena 

 Nabízet bezplatné možnosti pro trávení volného času i nové pracovní 

příležitosti za stávající složité hospodářské situace



S ohledem na to, že: 

Přírodní a venkovské plochy, které se nachází v příměstských oblastech, mohou se 
správnou podporou a pod dobrou správou splňovat výše uvedené cíle, jelikož tvoří 
nedílnou součást KRAJINY a ZELENÉ INFRASTRUKTURY

a dále, že:

mohou plnit řadu základních funkcí pro město a jeho obyvatele, jako například
v následujících oblastech: 

 Regulace (sequestrace uhlíku, zmírňování dopadů městských tepelných ostrovů, 
čistší vzduch, zachycování povodňové vody a předcházení povodním),

 Tělesné i duševní zdraví (čistší vzduch, poskytování prostoru pro každodenní 
sportovní aktivity, klidná místa pro relaxaci) 

 Příroda a biodiverzita (přirozené prostředí pro faunu a flóru, pěstování a chov 
místních a tradičních druhů) 

 Výroba zboží a poskytování služeb (přímá výroba potravin, zemědělství, výroba 
potravin ve společenství, rozvoj půdy pro nezbytné městské funkce, ochrana a 
zajištění pitné vody),

 Kultura (ochrana a podpora kulturního dědictví, aktivity související s trávením 
volného času, posílené povědomí o místní historii a přírodě, turistika…) 

 Sociálně-ekonomické (posílení identity a pocitu sounáležitosti, zemědělství, 
místní trhy s potravinami, lesnictví, sporty, restaurace a činnosti související 
s ekoturistikou) 

 Stejně jako poskytování atraktivních rekreačních ploch pro obyvatele měst a 
přispívání k pozitivnímu a celkovému živému obrazu obydlených území. 

Domníváme se, že místní, regionální, národní a evropské orgány zabývající se 

příslušnou problematikou by měly zohlednit následující doporučení:

1 Chránit přírodní a příměstské oblasti coby nedílnou součást trvale udržitelné 

koncepce města a/nebo regionu a/nebo metropolitní oblasti

2 Integrovat příměstské plochy do územního plánování



3 Podporovat vytváření multifunkčních příměstských parků, které by byly 

schopné plnit ekologické, společenské a ekonomické cíle. Podporovat a 

posilovat již existující příměstské parky a obnovovat ty zanedbané

4 Zavést správní struktury, včetně vytvoření správního partnerství nebo 

správního orgánu a vytvořit finanční a legislativní nástroje 

5 Propojit příměstské plochy s okolními oblastmi, aby netvořily pouhé izolované 

ostrůvky obklopené metropolitním prostředím, jelikož představují klíčovou 

součást zelené infrastruktury

6 Propojit příměstské parky/plochy s městskými oblastmi, aby byla zajištěna 

dostupnost pro všechny členy populace 

7 Podporovat evropskou příměstskou značku, která uznává společenskou, 

environmentální a ekonomickou roli těchto příměstských parků/ploch 

v městském a metropolitním kontextu.
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