
MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ

MEZI

Českou zemědělskou univerzitou v Praze, reprezentovanou prof. Ing. Josefem 
Kozákem, DrSc., dr.h.c., hlavní řešitel projektu, 

dále uvedený jako „pilotní partner“

a

Správou národního parku Danbe-Ipoly, Maďarsko, zástupce Adrian Novak,
FEDENATUR, zástupce Mariá Martí ,
Správou přírodního parku Vitosha, Bulharsko, zástupce Neli Doncheva,
Městem Lisabon, Portugalsko, zástupce Carlos Souto Cruz,

dále uváděno jako „partneři zodpovědí za hodnocení”

a

Městskou částí Praha-Troja, 
Městskou částí Praha-Ďáblice, 
Sokol Troja,
Místní sdružení Troja Trojou,
Místní sdružení Tři duby
Místní sdružení Podhoří je v Troji
Místní sdružení Troja dětem
Místní sdružení Trojská iniciativa
Místní sdružení IUS Naturalis
Místní sdružení Na Rybárně
Místní sdružení Předměstí Troje
Místní sdružení STOPA
Galerií Trojský kůň,
Nadací Proměny,
Nadací Q. Schwanka, 
Vlastníci pozemků

dále uváděno jako “zúčastněné strany”

ZÚČASTĚNÉ STRANY SE TÍMTO SHODLI  NA NÁSLEDUJÍCÍM :



ÚVOD

Toto memorandum o porozumění je nedílnou součástí evropského projektu  INTERREG 
IVC - PERIURBAN PARKS/ PŘÍMĚSTSKÉ PARKY a s ním souvisejících smluvních 
dohod o implementaci mezi partnerským konsorciem a Evropskou komisí. Partneři 
tohoto projektu INTERREG IVC spolupracovali se dvěma evropskými sítěmi
zaměřujícími se na rozvoj příměstských částí. Díky tomu mohlo dojít k výměně 
technických znalostí  a zkušeností. Partneři tohoto projektu se shodli na řadě společných 
závěrů a klíčových aspektů, kterým musí být nadále věnována velká pozornost. Mezi 
tyto aspekty konkrétně patří:

 Nutnost nadále podporovat již existující parky, z nichž se mohou stát příměstské 
parky, pokud budou odpovídajícím způsobem a prostřednictvím fyzických a 
sociálních vazeb propojeny s městským prostředím.

 Multifunkční charakter příměstských parků, které se často vyznačují koexistencí 
chráněných přírodních oblastí a environmentálních krajin vytvořených v procesu 
koevoluce mezi lidmi a přírodou. Přítomnost člověka je v této souvislosti nezbytná 
proto, aby byly zachovány tyto územní specifikace.

 Důležitost příměstských parků nejen z důvodu ekologické stability, propojenosti, 
ochrany biologické rozmanitosti a prevence enviromentálních rizik, nýbrž i v 
souvislosti se skutečností, že tyto parky se mohou stát důležitým prostředkem k 
vytvoření udržitelné a rozeznatelné městské formy a to jak na místní, tak na 
regionální úrovni.

 Význam příměstských parků jako rámcového nástroje pro definici procesů 
sociálního a ekonomického rozvoje, který lze posílit prostřednictvím udržitelné 
podpory enviromentálních, kulturních, sociálních a ekonomických zdrojů. 

Projekt PŘÍMĚSTSKÉ PARKY doporučuje i nadále podporovat specifický charakter 
příměstských parků prostřednictvím spolupráce mezi pilotním partnerem, partnery
zodpovědnými za hodnocení a dalšími zúčastněnými stranami a to na základě 
Memorand o porozumění. Tato memoranda jsou stvrzována podpisem partnerů, kteří 
projeví zájem o spolupráci na některých tématech i nad rámec v projektu stanovených 
cílů. Spolupráce může probíhat bilaterálně nebo multilaterálně a může zahrnovat i 
subjekty mimo rámec projektu, které se trvale podílejí na projektových aktivitách. 



ROZSAH A OBSAH SPOLUPRÁCE

Projekt  INTERREG IVC PERIURBAN PARKS Project poskytuje dokumentaci 
týkající se souboru nástrojů (Toolkit - Common Methodology), osvědčený postupů a 
politických doporučení, stejně jako specifických cílů v úvodu zmíněného projektu, 
mezi něž patří:

 Zlepšení socioekonomických podmínek ve velmi často degradovaných 
předměstských částech evropských měst a zastavení živelného růstu měst.

 Podpora společenského blahobytu, především v městském kontextu, ve kterém 
bývají enviromentální podmínky v přímé korelaci s veřejným zdravím.

 Snižování enviromentálních rizik, včetně povodní a negativních dopadů 
městských tepelných ostrovů, které jsou ještě přiostřovány klimatickými 
změnami.

 Podpora biologické rozmanitosti, která je velmi podstatně snižována v 
městských a příměstských oblastech.

 Nabídka bezplatných alternativ trávení volného času a nových pracovních míst 
v kontextu současné složité ekonomické situace  

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

Přírodní a venkovské oblasti nacházející se v příměstských oblastech mohou s 
odpovídající podporou a řízením splňovat výše zmíněné cíle, jelikož tvoří nedílnou 
součást krajiny a zelené infrastruktury tak, jak se uvádí a specifikuje v rámci projektu 
a Politických doporučeních (viz. příloha).

Za tímto účelem se pilotní partner, partneři zodpovědní za hodnocení a další zúčastněné 
strany 

SHODLI NA TOM , ŽE:

1. při definování městských a enviromentálních politik je třeba se zamyslet nad tím, 
jak důležitou úlohu mohou hrát příměstské parky při ochraně životního prostředí a 
poskytování ekosystémových služeb (např. absorpce CO2 a snižování emisí 
skleníkových plynů, zlepšení místního mikroklimatu, ochrana vodních zdrojů, 
prevence povodňových rizik a zajištění zdravého životního prostředí v pěší 
dostupnosti od města).

2. v kontextu územního plánování musí být příměstské parky považovány za klíčový 
aspekt v souvislosti s vytvářením a údržbou ekologických koridorů na místní a 
regionální úrovni. Toto může posílit dvojí roli, kterou mohou příměstské parky 
hrát jako součást teritoriální ekosystémové struktury chránící enviromentální 
stabilitu a ochranu biologické rozmanitosti a jako regulující prvek pro 
rekvalifikaci a dohled nad rozvojem v městských oblastech. 



3. Je třeba podporovat rozvoj příměstských parků, jelikož hrají aktivní roli při 
ochraně místního území, podpoře místního socioekonomického rozvoje a 
vytváření integrovaných a koordinovaných politik pro sociální soudržnost a 
podporu kultury. 

 Vzhledem k místnímu ekonomickému rozvoji jsou příměstské parky důležité z 
toho důvodu, že umožňují vykonávání mnohých aktivit inovativním a 
udržitelným způsobem, čímž přispívají k diverzifikaci místní ekonomiky. 
Mezi tyto aktivity patří mj. udržitelné zemědělství (low impact agriculture),
aktivity v lesnictví, udržitelný cestovní ruch, výroba energie (např. biomasa) a 
mnoho dalších. 

 Příměstské parky představují významnou hodnotu pro cestovní ruch. Kromě 
toho ale hrají příměstské parky na sociální a kulturní úrovni důležitou roli v 
oblasti vzdělávání, enviromentálního výzkumu, navyšování veřejného 
povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí a kulturního dědictví.

 Vedle výše zmíněných důvodů park znovu vytváří vazby mezi městským 
obyvatelstvem a životním prostředím, podporuje sociální soudržnost a 
solidaritu prostřednictvím aktérů, kteří se snaží zachovávat a nadále rozvíjet 
tato území (např. zemědělci, dobrovolná sdružení, pracovníci v oblasti kultury 
a cestovního ruchu atd.).



ACTIONS

The exact activities which are required in order to achieve the aforementioned goals 
are defined by project partners themselves on the basis of:

- The Common Methodology (C3) and how it can be applied in their local area 
/ in their parks;

- The test phase (C4), in which stakeholders have been involved and partners 
have shared their ideas with them and gained their feedback;

- Other opportunities that have arisen (e.g. local funding; EU funding; policy 
changes),

The Pilot Partner proposes both to the Peer Review Partners and the Stakeholders, who 
accept, the following Actions according to the Action Plan hereto attached.

OPATŘENÍ 1

……..
OPATŘENÍ 2

…………

OPATŘENÍ 3

…………



PODPISY

Praha,                  2012

Česká zemědělská univerzita v Praze, zastoupeno prof. Ing. Josefem Kozákem, DrSc., 
dr.h.c., hlavní řešitel projektu, 

Správa národního parku Danube-Ipoly, Maďarsko, zástupce Adrian Novak,

FEDENATUR, zástupce Mariá Martí,

Správa přírodního parku Vitosha, Bulharsko, zástupce Neli Doncheva,

Město Lisabon, Portugalsko, zástupce Carlos Souto Cruz,

Městská část Praha-Troja, 

Městskou částí Praha-Ďáblice, 



Sokol Troja,

Místní sdružení Troja Trojou,

Místní sdružení Tři duby

Místní sdružení Podhoří je v Troji

Místní sdružení Troja dětem

Místní sdružení Trojská iniciativa

Místní sdružení IUS Naturálie

Místní sdružení Na Rybárně



Místní sdružení Předměstí Troje

Místní sdružení STOPA

Galerií Trojský kůň,

Nadací Proměny,

Nadací Q. Schwanka, 

Vlastníci pozemků



PŘÍLOHY

Dokumenty projektu PERIURBAN:

1. Doporučení pro tvorbu politiky rozvoje příměstských oblastí

2. Dokument – Společná metodologie 

3. Dokument - Dobré příklady

4. Pracovní plán

5. Akční plán




