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1.  POPIS PROJEKTU A PARTNEŘI 

1.1 INTERREG IVC a projekt PŘÍMĚSTSKÝCH parků. 

PERIURBAN PARKS - Příměstské Parky je projekt za zlepšení podmínek životního prostředí na 

periferiích měst. Je financován programem INTERREG IVC, implementovaný pod Územní 

spoluprací evropské komunity (European Community’s territorial cooperation objective) a 

financovaný Evropským Fondem Regionálního Rozvoje (ERDF). INTERREG IVC zajišťuje financování 

spolupráce mezi regiony a podporuje výměnu a transfer znalostí a osvědčených postupů napříč 

Evropou. 

Hlavním cílem programu je zlepšit účinnost regionálních politik a nástrojů. Do oblastí podpory 

spadají inovace a znalost ekonomie a životního prostředí a prevence rizik.  

Do roku 2011 proběhly 3 výzvy a bylo schváleno celkem 122 projektů, které spojily 1334 partnerů 

ze všech zemí EU, Norska a Švýcarska. Projekty identifikovaly 859 osvědčených postupů v oblasti 

inovací, výzkumu a rozvoji technologií, soukromého podnikání malých a středních podniků, 

energetiky a udržitelné dopravy. 19 z nich bylo transferováno. Výměna zkušeností mezi regiony 

vedla ke zlepšení 24 politik týkajících se inovací a ekonomických znalostí a 8 politik ohledně 

životního prostředí a předcházení rizik.  

PERIURBAN využívá výměnu zkušeností mezi regiony ke zlepšení politik týkajících se managementu 

přírodních příměstských oblastí. Zaměřuje se na politiku a manažerská řešení zmírňující tlak na 

biodiverzitu a na zakládání a udržování parků v přírodních příměstských oblastech, ve shodě 

s evropskou politikou životního prostředí. Opětovný rozvoj v příměstských oblastech může mít 

pozitivní dopad na životní prostředí a zbrzdit ztrátu biodiverzity. 

PERIURBAN spojuje 14 partnerů z 11 EU zemí a trvá 36 měsíců. Všichni partneři mají zkušenosti a 

jsou kompetentní v údržbě příměstských oblastí. Nacházejí se však v různých fázích rozvoje 

příměstských parků. Zatímco někteří parky již dlouho podporují a v současnosti řeší hlavně otázky 

managementu a údržby, jiní jejich zakládání plánují a staví na různých zkušenostech. Tato skupina 

partnerů reprezentujících regionální autority, místní autority, příměstské parky a asociace parků se 

od sebe navzájem učí a kontinuálně u nich dochází k výměně zkušeností.   
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1.2 „Periurbánní“ parky - partneři 

• Region Toskánsko (Itálie) – Koordinátor projektu 

Region Toskánsko má dlouholetou zkušenost v rozvoji parků po celém svém území. Nedávno se 

zaměřili na založení parku Park della Piana. Využili proces zahrnující různé místní úřady a pro 

pilotní akce získali finance v hodnotě 3 milionů euro.  Na založení tohoto parku je nahlíženo jako 

na příležitost obnovit a znovu využít oblast 7 000 hektarů, která je nyní pod tlakem urbanizace a 

zajistit tak této oblasti vlastní identitu krajiny a životního prostředí.  

• FEDENATUR: Evropská Federace Přírodních & Rurálních & Metropolitních & Příměstských 

prostorů (ES) 

FEDENATUR je evropská asociace sdružující regionální a místní subjekty, které mají přímou 

zodpovědnost za řízení přírodních a rurálních oblastí v příměstských a městských oblastech. 

FEDENATUR byl založen v roce 1997, s cílem podpory výměny expertních znalostí a zkušeností 

v mnoha ohledech mezi členy podobných městských oblastí. V dnešní době FEDENATUR spojuje 28 

členů z 5 EU členských států. 

• Zografou Městský Podnik Rozvoje (Řecko)  

Městský Podnik Rozvoje je podnik fungující pod Městskou správou Zografou. Podnik spravuje 

evropské projekty a stará se o přírodní oblasti vyznačující se dobrými praktikami příměstského 

managementu a o některé neudržované přírodní oblasti, či o zanedbané oblasti. 

• Městská Správa Aberdeen (UK) 

Aberdeen se nachází na severovýchodě Skotska a je třetím největším městem ve Skotsku. Město 

má různorodou krajinu od pobřeží přes zalesněné oblasti s vysokým počtem městské zeleně 

(parky, zahrady, hřiště, sportovní hřiště, zelené koridory, polo-přírodní oblasti a městské oblasti). 

Radnice má ukázkovou expertízu v udržování zeleně na vysoké úrovni a v současnosti vykonává 

přezkoumání politik údržby městské zeleně.  

• Vitosha Přírodní Park (Bulharsko) 

Vedení přírodního parku Vitosha je pobočkou Národní lesnické agentury a je zodpovědné za 

implementaci plánů managementu a zachování biodiverzity. Vedení parku se také zabývá 
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vědeckým průzkumem flory a fauny parku, dohledem na lesnickou činnost a využití půdy v parku, 

ochranou přírodních a kulturních hodnot parku, plánováním turistických aktivit, šířením informací, 

a zvýšením udržitelnosti využití přírodních zdrojů. 

• Město Košice (SR) 

Město Košice, situované na východě Slovenské Republiky, na základě programu ekonomického a 

sociálního rozvoje města reprezentuje a podporuje zájmy obyvatel a jejich nároků na vysokou 

kvalitu a bezpečí životního prostředí. Projekt zahrnuje oddělení strategického rozvoje; výstavby a 

životního prostředí; městské zeleně; a městských lesů.  

• Regionální vláda Lombardie (Itálie) 

Díky regionálnímu zákonu z roku 1983 jsou 4 příměstské parky nyní zařazeny mezi 24 regionálních 

parků v Lombardii, přičemž 2 z nich jsou zahrnuty v projektu PERIURBAN. Park Nord Milano byl 

založen v roce 1975 za účelem obnovy zeleně severní periferie Milána a poskytnutí rekreačních a 

vzdělávacích služeb. Park Sud Milano byl založen v roce 1990 a pokrývá více než 64.000 hektarů. 

Skládá se ze zemědělských ploch jako kukuřičná pole, luk, výsadeb topolů, lesů a mokřin.   

• Vedení Národního Parku Danube - Ipoly (Maďarsko) 

Vedení Národního Parku Danube - Ipoly  je regionální státní organizací pro zachování přírody a 

zodpovídají za oblast okolo 880 000 hektarů. Hlavním úkolem je připravovat ustanovení, projekty a 

plány údržby. Vedení také pracuje na vzdělávání v oblasti životního prostředí, ekoturismu, 

výzkumu přírodních oblastí, služeb správy parku a údržby oblastí vlastněných státem. 

• Lille Metropolitní Kancelář Městské Zeleně (Francie) 

Lille Metropolitní Kancelář Městské Zeleně (ENLM) je spojená asociace 40 měst (<500 000 

obyvatel) a Městské Komunity Metropole Lille (LMCU), která udržuje zeleň a vodní plochy v Lille a 

okolí. ENLM má na starosti více než 1 200 hektarů rozkládajících se na území metropole a 120 

hektarů vodních ploch. 

• Regionální Správa Andalusie, Regionální Ministerstvo životního prostředí (Španělsko) 

Ministerstvo životního prostředí pro Andalusii je zodpovědné za správu sítě chráněných přírodních 

oblastí a integrovaného systém zahrnující příměstské parky. V Andalusii se nachází přes 209 
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chráněných přírodních oblastí pokrývajících plochu přes 2,5 miliónů hektarů, včetně sítě Natura 

2000, která zabírá přes 29% regionu a 30% chráněných ploch ve Španělsku.  

• Přírodní park Drahaň – Troja, Praha (ČR) 

Česká zemědělská univerzita hraje důležitou roli jako partner regionálních a místních orgánů, které 

mají na starosti poradenství a podporu rozvoje postupů a politik chránících životní prostředí, 

včetně ochrany životního prostředí v příměstských oblastech. V rámci projektu univerzita 

spolupracuje s Úřadem městské části Praha - Troja, místa s obrovským potenciálem v oblasti 

příměstských parků. 

• Radnice Seine – Saint - Denis (Francie) 

Seine – Saint - Denis se nacházející na východním předměstí Paříže. Zaujímá plochu 236 km² a 

pokrývá 40 měst s 1 455 000 obyvateli (2005). Od svého vzniku v roce 1964 má městská radnice 

aktivní přístup k zeleni, přírodním oblastem a krajině, čímž se zasloužila o zvýšení podílu zeleně 

z 300 hektarů v roce 1964 na nynějších 1782 ha.  

• Lisabonská radnice (Portugalsko) 

Park Florestal de Monsanto o ploše cca 1 000 hektarů existuje v městské oblasti Lisabonu již 72 let. 

Nabízí rekreaci, sportovní vyžití, kulturní a přírodovědné aktivity a mnoho dalších. V době založení 

byl park naprosto beze stromů. Ty se začaly vysazovat v roce 1940 a v dnešní době Národní 

lesnická autorita pečuje o jejich zachování.   

• Metropolitní Asociace Horního Slezska (Polsko) 

Metropolitní Asociace Horního Slezska (GZM) je soběstačná jednotka založena v roce 2007. 

Asociace spojuje 14 měst slezských metropolí s populací čítající téměř 2 milióny lidí. Do konce 80. 

let zde byl ekonomický rozvoj postaven na těžbě černého uhlí a železné rudy. Navzdory 

průmyslové minulosti je téměř čtvrtina Slezska pokryta zelenými plochami, z nichž 22% činí státní 

lesy. Parky a veřejná zeleň jsou povětšinou spravovány místními nebo regionálními orgány, 

zatímco státní lesy jsou součástí státního podniku a spravovány jeho jednotkami.  
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• Rozvojová agentura Larnaka (Kypr) 

Rozvojová agentura Larnaka je orgán uzákoněný veřejným zákonem z roku 2003. Mezi její 

povinnosti spadá rozvojové plánování v oblastech pokrývajících čtyři místní správy a v poli ochrany 

životního prostředí. Každoročně jsou zde zakládány nové malé, ale organizované parky po celém 

městě, jakožto součást snahy boje s rozvojem městské zástavby.   
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2. VŠEOBECNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNÉ METODOLOGIE 

2.1 Přehled společné metodologie 

PERIURBAN společná metodologie je podpůrným nástrojem pro veřejné a soukromé organizace, 

které se podílí na zakládání/spravování příměstských parků.  

Metodologie týkající se skupin, analýz a rad ohledně klíčových elementů příměstských parků je 

nezbytná, neboť tento koncept je relativně nový, parky mohou být různých typů a může se 

vyskytnout mnoho komplikací vztahujících se k zakládání a správě parků.  

Metodologie bere v potaz sedm tématických aspektů, které jsou považovány za nejdůležitější při 

zakládání a správě příměstských parků:   

• Politika a regulační činitelé; 

• Management; 

• Životní prostředí; 

• Společnost a komunikace; 

• Kultura; 

• Finance a ekonomika; 

• Infrastruktura a přístupnost. 

Každá sekce představuje přehled hlavních problematik, potencionálních překážek a některá 

navrhovaná řešení. Obsah je založen na expertní znalosti partnerů v daných oblastech, na externí 

dokumentaci a především na 13 teritoriálních analýzách zdůrazňujících individuální charakteristiky 

jednotlivých partnerských oblastí.  

2.2 Koncept a charakteristika příměstských parků 

2.2.1. Popis, role a definice příměstských parků  

Příměstské prostory jsou přechodem mezi městem a venkovem. Nacházejí se na okraji městských 

oblastí nebo v prostorách se zvýšeným výskytem zásahů člověka zástavbou.    

Parky vytvořené v těchto oblastech mají specifické rysy a role, jež je oddělují od jiných 

zelených/přírodních oblastí. Ty zahrnují:  
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• Vzdálenost od urbanizovaných ploch (centrum města); 

• Úroveň bydlení a společenských funkcí (hustota osídlení, výskyt infrastruktur, rekreační 

zařízení apod.); 

• Úroveň biodiverzity (ekologická údolí, stav zákonné ochrany). 

 

Obrázek 1. Charakteristiky příměstských parků 

 

Role příměstských parků není omezena jen na ochranu životního prostředí, ale spočívá ve 

schopnosti řešit některé nebo všechny následující problémy:  

 

 

 



 

10 
 

a) Ochrana životního prostředí 

Příměstské parky mohou zlepšit podmínky životního prostředí mnoha způsoby, např. přispěním ke 

zlepšení kvality ovzduší (zachycení uhlíku a snížení dalších emisí); zachováváním vodních zdrojů; 

snížením rizik záplav (kontrola odtoku bouřkových vod, filtrování podzemních vod); ochranou nebo 

znovu nastolením rostlinné a živočišné biodiverzity.  

Příměstský park poskytuje služby přírody pro obyvatele obytných zón a to jak v případě založení 

parku (za účelem ochrany důležitých přírodních oblastí), tak i v případě obnovení parku (míst dříve 

určených k jiným účelům).  

b) Tvorba infrastruktur životního prostředí 

Park může být vykládán jako nejdůležitější část širšího prostoru, který vytváří a udržuje stabilitu 

životního prostředí a udržitelnost lidského osídlení. Tímto je překročen pohled na park jako na 

ostrov přírody oddělené od zbytku území. Namísto toho je považován za nedílnou součást 

okolního prostředí. Park tedy hraje roli i při zakládání a regulaci rozvoje v okolních městských 

oblastech. V tomto ohledu ke klíčovým vlastnostem patří:  

• park jako páteř systému ekologických sítí - zesilující a spojující prvky v území, které by se jinak 

vyvíjely odděleně. Tento systém může čítat sítě pomalé pohyblivosti (např. stezky pro pěší, 

cyklisty a jezdce na koni) . Ty se týkají jak oblastí, které spadají výhradně do území parků, tak i 

k místům mimo park, v blízkosti nebo uvnitř městského osídlení. 

• park jako nástroj řídící územní rozvoj, obzvlášť se týká zabírání půdy a rozšiřování města. 

Rozšiřování města vyžaduje lepší kontrolu zabírání půdy a spolupráci mezi městem a venkovem 

(EEA 2006), parky pak mohou zasahovat do plánování nových obytných zón, charakteristických 

nedostatkem identity a vysokou roztříštěností. Na základě územní struktury a charakteristik 

svých otevřených prostor, může mít také svůj podíl na obnově a udržení fyzických vzdáleností 

mezi obytnými zónami a na vymezení pravidel pro udržitelnější městský design.  

c) Místní ekonomický rozvoj 

Příměstské parky mohou překročit svou převážně kompenzační roli až k vymezování a podpoře 

nových modelů místního ekonomického rozvoje. V tomto případě, ekosystém funguje jako 
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nezbytný předpoklad pro model, který spojuje funkce parku a produkci místních příjmů. Příklady 

mohou být: 

• nové turistické a rekreační sítě a okruhy, které se obecně vztahují k přírodním a kulturním 

hodnotám přítomných v parku. V tomto ohledu může být většina návštěvníků místních, ale 

některé oblasti mohou přitahovat návštěvníky i ze vzdálenějších oblastí. Turismus 

podporovaný příměstskými parky je kvalitní a udržitelný, založený na místních kladech a 

dědictví (prostředí, kultura, architektura, tradice, historie atd.).  

• environmentální a venkovský rozvoj, včetně lesnictví a zemědělství za účelem obnovy a rozvoje 

udržitelných zemědělských oblastí, může také zajistit trvalou formu příjmu. V tomto ohledu 

může být myšlena produkce biomasy na energetiku, prodej dřeva jako zdroj příjmů pro park a 

jiné udržitelné způsoby využití dřeva. Také jsou tím myšleny zemědělské systémy, založené na 

ekologické (bio) produkci a místním prodeji, což poskytuje příjem nejen zemědělským 

pracovníkům, ale profituje z toho celá místní komunita díky podpoře místních výrobků.   

d) Kvalita života a společenské benefity 

Příměstské parky mohou ovlivňovat kvalitu života obyvatel a zlepšovat společenské začlenění. 

Nabízí pro obyvatele zdravý, zelený prostor, vítanou změnu od ruchu a smogu, které jsou často pro 

tyto oblasti charakteristické. Můžeme také zdůraznit zdravotní pozitiva díky pravidelnému pohybu, 

spolu s vzdělávací a kulturní hodnotou odvislou od nabízených služeb. Navíc se předpokládá růst 

významu společenské ekonomie naplněním společenské poptávky, které nelze docílit tradiční tržní 

ekonomií.  Parky poskytují vzdělání a péči o děti, služby pro postižené a handicapované občany, 

příležitosti pro dobrovolnictví a společenské vyžití, mezi mnoha dalšími funkcemi.  

 

Na základě výše zmiňované analýzy, příměstský park může být definován jako:  

Oblast eko-systematického, krajinného a kulturního zájmu umístěná na předměstí nebo 

v těsné blízkosti lidských obydlí, ale v podstatě protkaná městským prostředím, kde 

dochází ke společné existenci funkcí ochrany životního prostředí, rekreační, kulturní, 

vzdělávací, ekonomické a funkcí spojených s rozvojem, za podpory veřejných orgánů, 

plánů a činů, a s plným nasazením občanů.  
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2.2.2. Typologie příměstských parků 

Krom různých funkcí a rolí které může park mít, je jeho základní povaha (fyzické charakteristiky a 

využití půdy) určena tím, jakým způsobem je založen a spravován.  

Na základě parků zahrnutých v projektu PERIURBAN byly definovány 4 typologie. Jedná o 

konceptuální struktury, zatímco ve skutečnosti jich může být v jednom parku vedle sebe hned 

několik.  

A. Park chráněné přírody 

Tento typ parku se vyskytuje v oblastech s vysokou hodnotou přírodních, biologických, krajinných 

nebo kulturních památek. Obecně jsou tyto parky charakterizovány vysokou úrovní rostlinné a 

živočišné biodiverzity.  

Omezení a zákazy pro tento typ oblastí existují na evropské úrovni (NATURA 2000), na národní 

úrovni a/nebo na úrovních regionálních a místních. Legislativa o ochraně přírody často poskytuje 

specifická pravidla a rámce pro jednotlivé aktivity. Zákaz využití některých možností parku může 

mít důležitý dopad na rozvojový proces. 

Parky, kterých se to týká: Andalusie, Danube - Ipoly Národní Park, Vitosha Přírodní Park. 

B. Polopřírodní agroekologický park 

Tento typ parku se skládá ze směsi přirozených a uměle vytvořených oblastí, které mohou mít 

ekologickou funkci - zelené koridory, zemědělské půdy (např. pole, lesy a mokřiny).  

Tento typ parku nespadá pod evropskou regulaci (ačkoli byl vzat v potaz na EU úrovni, jmenovitě 

v 2004 EESC komentáři k Zemědělství v příměstských oblastech), ale spadá pod regulaci a 

legislativu na úrovni národní a místní.  

Parky, kterých se to týká: Park Sud Milano, Park della Piana Toskánsko, Lille Metropole. 

C. Park městské zeleně 

Tento typ parku představuje zelenou oblast ve velmi těsné blízkosti anebo přímo uvnitř města, 

s řadou funkcí spojených s místním vyžitím a pro místní občany.  

V tomto typu může být zahrnuto několik různých typologií parku, který může spadat pod různé 

legislativy na národní i místní úrovni (např. Lesní správa, plánování lesů, zelených oblastí, 
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plánování městského rozvoje). 

Parky, kterých se to týká: Monsanto Lisabon, Košice, Drahaň - Troja přírodní park v Praze, 

Zografou, Slezský Metropolitní 

D. Sekundárně naturalizovaný park 

Tento typ parku představuje krajinu, která byla v minulosti uměle zbavena své přírodní podoby a 

v nějakém rozsahu byla poškozena (bývalé průmyslové oblasti, skládky apod.), ale v současnosti 

byla částečně, nebo zcela obnovena. Přesná podstata obnovy se může lišit, ale výsledkem je 

člověkem vytvořená krajina a archeologické prvky, které jsou často postavené na místních 

hodnotách.  

Legislativa na místní úrovni může poskytovat konkrétní doporučení a předpisy v oblasti životního 

prostředí (např. Hlavní plány pro rekultivaci poškozených nebo zničených oblastí). 

Parky, kterých se to týká:  Seine – Saint - Denis, Lille Metropole, Silesia Metropolis, Park Nord 

Milano 

 

Tato typologie je znázorněna na Obrázku č. 2 tak, aby znázorňovala přírodně-kulturní a ochrano-

rozvojové osy hodnocení. Obrázek znázorňuje: 

• jak jsou jednotlivé zmíněné typologie vztaženy k různé intenzitě vlivů působících na příměstské 

oblasti lidským nebo přírodním faktorem - zejména v souvislosti s postoji parku a typu činnosti 

vykonávaných v oblasti parku;  

• jak by z těchto typologií mohly vzniknout zvláštní typy parků, podle různých teritoriálních 

hledisek a manažerských cílů.  
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Obrázek 2:  Mapa typologií příměstských parků podle 4 rozpoznaných typologií 
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3 TÉMATICKÉ SEKCE 

3.1 Politika a regulační činitelé  

3.1.1 Předmluva 

Obecný charakter parku a jeho začlenění do jedné nebo více uvedených typologií je ovlivněno 

úrovní a typem uznání, které se parku dostává od národních a místní politiky.  

Mezi zkoumanými případy pouze u dvou příměstských parků (Andalusie a Lombardie) se nástroje 

plánování řídí regionálními zvláštními právními předpisy. Toskánský region má v záměru umístit 

Příměstský zemědělský park do Regionálního rozvojového plánu (jako regionální projekt místního 

zájmu), vše je ale teprve v začátcích. V mnoha případech proto specifická pravidla a zákony pro 

samotné příměstské parky neexistují.  

Tato sekce vymezuje a analyzuje regulační a ovládací modely pro příměstské parky. Po přehledu 

hlavních charakteristik kapitola identifikuje některé potencionální překážky v tomto poli, a poté 

navrhuje některé osvědčené postupy, doporučení a klíčové body.  

3.1.2 Hlavní problematika 

• Primární význam regulace ochrany životního prostředí  

Pokud si vezmeme důležité charakteristiky životního prostředí příměstských parků, mnoho 

z nich je regulovaných EU, národními nebo regionálními předpisy vztahujícími se k ochraně a 

zachování životního prostředí. V mnoha parcích se nachází Evropsky významné lokality a Ptačí 

oblasti definované v směrnicích Natura 2000 (ES 79/409 nebo 92/43), na které se vztahuje 

ochrana EU posílená na národní a/nebo na regionální úrovni1.  

Oblasti Natura 2000 jsou buď součástí parku (např. Seine – Saint - Denis, Danube - Ipoly 

národní park, Park della Piana Toskánsko, Drahaň - Troja přírodní park v Praze, Košice), nebo 

pokrývají celou oblast parku (např. Vitosha Přírodní park). 
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Obecněji vzato, většina příměstských parků je pokryta, zcela nebo velkou částí, národními nebo 

regionálními vyhláškami o chráněných oblastech a ochraně biodiverzity a kulturních a 

historických hodnotách1 (např. Andalusie, Vitosha Přírodní park a Zografou, Košice). 

Všechny parky spadají pod specifické právní předpisy o životním prostředí a různé předpisy 

vztahující se k historickým, krajinným nebo přírodním hodnotám nebo ekonomickým aktivitám 

jako je turismus, zemědělství, lesnictví apod. Mezi nimi stojí za zmínku ty, které se vztahují 

k ochraně a využití lesních ploch (např. Vitosha Přírodní park, Monsanto Lisabon). 

• Využití integrovaných fyzických a strategických aspektů plánování 

Územní plánování navrhuje umístění příměstských parků několika technikami, které zahrnují 

zónování, regulaci městského rozvoje, plánování o umístění zeleně (včetně městských lesů). 

Tyto techniky mohou být začleněny do územních městských plánů nebo zvláštních dokumentů.  

Pouze ve třech případech v našich studiích spadá park (Park Sud Milano, Vitosha Přírodní park, 

Seine – Saint - Denis) pod specifický nástroj plánování (hlavní plán, soustava nebo místní plány 

zeleně) a pouze v Toskánsku jsou příměstské parky rozpoznávány jako specifické plánovací 

nástroje v kontextu regionálního územního plánování.   

U ostatních případů je otázka fyzického plánování parku adresována převážně v kontextu 

různých nástrojů regionálních (např. Andalusie), obecního nebo městského (např. Seine – Saint 

- Denis, Danube - Ipoly Národní park, Zografou, Košice), a/nebo místního plánování (např. 

Monsanto Lisabon, Aberdeen, Drahaň-Troja přírodní park v Praze, Slezský Metropolitní)2. 

U otázek ochrany prostředí může být fyzický sektor plánování v zájmu parku, obzvláště pokud 

se týká vodní správy (např. Vitosha Přírodní park), infrastruktury nebo stability a ekologických 

spojení (např. Košice, Lille Metropole) a energetiky, odpadů, zemědělství a turistických stezek 

(např. Aberdeen). 

                                                 
1 Hlavní zákony ovlivňující příměstské parky jsou shrnuty v následujícím: Zákon o chráněných oblastech/Zákon o 
ochraně přírody a krajiny  (Danube-Ipoly NP, Vitosha, Košice, Andalusie); Zákon o lesnictví (Andalusie, Praha); Zákon o 
vodních tocích (Vitosha); Zákon na ochranu zemědělského půdního fondu (Praha); Zákon o změně klimatu (Aberdeen); 
Zákon o využívání půdy (Slezsko); Zákon o územním plánování (Danube-Ipoly NP, Vitosha). 
2 Relativní plány jsou následující: Regionální územní plán (Toskánsko); Územní rozvojový plán (Vitosha, Milano jižní 
park, Seine-Saint-Denis); Regionální správní hlavní plán (Lombardie); Ekonomický a společensky rozvojový program 
regionu (Košice); Regionální územní plán (Košice, Seine- St. Denis); Strategický plán (Atény); Městský rozvojový plán 
/Místní rozvojový plán (Aberdeen, jednotlivá města Slezského metropolitního parku); Plán lesní správy (Slezsko); Plán 
ústřední stezky (Aberdeen). 
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Nejpodstatnějším cílem musí být zařazení příměstských parků do strategických plánovacích 

dokumentů. Pak jsou otázky přírodních oblastí a příměstských parků brány v širším kontextu 

místního socio-ekonomického rozvoje a podpory oblasti (např. Zografou, Danube - Ipoly 

Národní park, Slezský Metropolní, Košice, Aberdeen). Obecně je zde velký prostor pro zlepšení. 

Plánovací nástroje zůstávají nedostatečně propojené s ochranou krajiny a plány a postupy 

zlepšujícími venkovský rozvoj v příměstských oblastech.  

• Problematika postupů a nařízení 

Efektivní zavádění postupů a opatření k podpoře a rozvoji příměstských parků vyžaduje více 

faktorový přístup a velmi často vedení na více úrovních, které adresuje tyto oblasti a následné 

postupy. Ve většině zkoumaných případů je to několik obecných rad, často spadajících pod 

jurisdikci regionálních nebo národních autorit. Tudíž je zapotřebí velké snahy o zásadní 

koordinaci mezi různými zúčastněnými stranami a autoritami.  

Všechny posuzované případy vykazují složitost takové koordinace. V některých situacích, byla 

snaha o integraci postupů v kontextu formální koordinace rozvojových postupů díky 

přítomnosti plánovacích nástrojů (např. Park Sud Milano) nebo agentury pro správu parku 

(např. Vitosha Přírodní park). V jiných případech byla integrace a koordinace postupů umístěna 

v kontextu orgánu výše položeného obci a strategického rámce pro správu otevřených prostor 

nebo chráněných oblastí zemědělských a přírodních hodnot (např. Seine – Saint - Denis, Lille 

Metropole). 

Následující tabulka poskytuje přehled postupů a regulačních opatření každého příměstského parku 

zmiňovaného v této metodologii.  
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3.1.3 Přehled charakteristik parku 

Lokalita Seine-
Saint-
Denis 

Andalusie Lille Lisabon Košice Slezský 
Metropolitní 

Maďarsko Aberdeen Sofie Lombardie Praha Atény Toskánsko 

Postup/nástroj regulačního režimu 

Natura 2000  x    x  x x x X (P. jih)   X 

Jiný specifický EU zákon              

Národní nebo 
regionální zákon o 
chráněných a 
přírodních oblastech 

 x  x   x x x x    

Zákon specifický pro 
příměstské parky 

 x        x    

Dokumenty nebo 
aktivity regionální nebo 
s vyšší účinností než 
místní 

x x x       x   X 

Městské plánovací 
struktury / Zónová 
omezení / Existující 
zóny / Výnosy o 
funkcích místa 

   x    x x x x x X 

Rámcové strategické 
plánovací dokumenty 

  x         x  

Plány lesní správy    x x X   x x    
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Prvky ochrany 
krajiny/ekologie 

   x    x  x    

Hlavní plán x   x x Na úrovni 
města 

x x x x  x X 

Ekologická síť 
Územní systém 
ekologické stability 

   x  x  x  x    

Plány a aktivity z jiných 
sektorů  

       x      

Rozvojové strategie  x   x x  X x x x  x X 

Specifický režim změny 
v procesu  

   x x   x     X 

Možnost změny zákona 
(nízká / vysoká / 
v současnosti probíhá) 

     
 

x 

   nízká X 
(v 

současn
osti 

probíhá) 

  v současnosti 
probíhá –
Regionální 

územní plán 

Možnost změny 
zákonného statutu 
následně po 
doporučení CM (nízká / 
vysoká / v současnosti 
probíhá) 

        nízká X 
(v 

současn
osti 

probíhá) 

  v současnosti 
probíhá – 

změny 
regionálního 

územního 
plánu 

Institucionální moc a 
právo  

             

Na úrovni instituce – 
správa pod 
Ministerstvem 
životního prostředí 

 x   x    x x  x x 
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nebo obdobné 

Pravomoc delegovaná 
regionu / místním 
správám chráněných 
oblastí 

 x  x x     x    
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3.1.4 Překážky  

Počet překážek v oblasti postupů a regulačních činitelů příměstských parků vychází z jejich více 

úrovňových požadavků. Mezi hlavní překážky patří: nedostatek široce rozšířené zákonné podpory 

příměstských parků, obtíže s plánováním, vládní problematika vztahující se 

k veřejnému/soukromému nebo více úrovňovému zájmu.  

• Nedostatek zákonné podpory 

Většina států EU a regionů nerozpoznává příměstské parky jako samostatný právní subjekt, na 

rozdíl od jiných přírodních oblastí a zelených infrastruktur. Tím je brzděn rozvoj mezisektorové 

a integrované politiky a to má za následek tendenci koncipování parku jako předmět politiky 

životního prostředí. Jeho vztah k jiným politickým otázkám (jiným sektorům) je analyzován 

pouze na konci celého procesu (např. Vitosha Přírodní park).  

Navíc nemožnost vložit parky do obecných plánovacích dokumentů vede často k neustálým 

dohadům a konfliktům za účelem ochrany těchto oblastí před spornými rozvojovými projekty, 

zvláště pokud se jedná o oblast přesahující hranici jednoho regionu (např. Seine – Saint - Denis 

Valbon Park, Lille Metropole, Danube - Ipoly Národní park). 

• Nedostatek srozumitelného a komplexního plánování  

Příměstské parky jsou negativně ovlivňovány faktem, že rozhraní města a venkova často chybí 

srozumitelné plánování. Městské a venkovské plánování je tradičně bráno jako dvě odlišné 

oblasti a mandáty, což znamená, že tam, kde se setkávají a kde se nachází důležité části 

městských lesů, zelených oblastí a zemědělských půd, často chybí srozumitelné plánování. 

Mimo to, i v místech, kde jsou městské a venkovské oblasti brány jako jeden celek v kontextu 

nástrojů územního plánování, městská dimenze a zájmy často převáží venkovské zájmy. 

Dále dochází k zintenzivnění konfliktů ohledně městských lesů (a jejich využití) a využití mokřin 

(např. Park Sud Milano, Park della Piana Toskánsko, Seine –  Saint - Denis). 

• Problémy při víceúrovňové/ vícesektorové správě 

V dnešní době není žádná instituce izolována od dalších institucí nebo od společnosti. Naopak, 

koncept interakcí a více-úrovňové správy vychází z poznatku, že jejich efektivita nezávisí pouze 
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na jejich vlastní výkonnosti, ale také na spolupráci s jinými subjekty. Interakce mezi institucemi 

však mají své limity (územní fyzické faktory a politické zodpovědnosti a sociální sféry vlivu). 

Příměstské parky jsou touto situací přímo ovlivňovány. Rozvoj postupů v oblastech regulace 

životního prostředí a městské politiky často zahrnuje mnoho zúčastněných stran a zájmových 

skupin, často s odlišnými zájmy. Koordinační problémy mohou navíc vycházet z nedostatečné 

jasnosti a průhlednosti v rozdělení si pravomocí mezi institucemi.  

3.1.5 Osvědčené postupy 

Mezi různými analyzovanými případy, od národních/regionálních parků až po místní systémy nebo 

městské zelené zóny, byly vybrány následující osvědčené postupy, které reprezentují potencionální 

řešení výše zmiňovaných překážek. 

• Příměstský park jako uznávaný nástroj regionálních zákonů 

Ve dvou případech (Andalusie a Lombardie) byly příměstské parky uznány jako specifický 

plánovací nástroj tak, aby bylo možné se zabývat záležitostmi spojenými s vnějším městským 

pásem, které nebylo možno řešit existujícími postupy uplatňovanými při ochraně životního 

prostředí a územním plánování. Toto je důležitý krok vpřed, vstříc regionální legislativě, která 

by mohla stabilizovat postupy na ochranu a rozvoj příměstských parků.  

Podobné zákony byly experimentálně zavedeny ve Velké Británii a Německu. Rozpoznávají 

parky jako oblasti strategického významu pro ekologickou rovnováhu městských oblastí, pro 

ochranu životního prostředí a pro obnovu krajiny v příměstských oblastech. Zatímco ochrana 

životního prostředí je obvykle hlavní prioritou, legislativa může také přihlédnout k dostupnosti, 

rekreačním a volnočasovým aktivitám a ekonomickému rozvoji (např. zemědělské a produkční 

činnosti). 

• Integrace plánování a postupů do jedné koordinované struktury 

Složitá komplexita příměstských parků s mnoha zúčastněnými stranami může vést ke zřízení 

institucionálních struktur seskupujících místní subjekty, které jsou spojeny s otázkami a 

záležitostmi týkající se příměstských oblastí. Tento typ struktury se dobře hodí k horizontálním 

charakteristikám a povaze parku.  
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Přesná struktura se může lišit případ od případu. Někdy se plánovací autority spojí v ne-

mandátní orgán (např. Lille Metropole); jindy je tato role přisouzena běžnému 

institucionálnímu orgánu (např. Andalusie, Lombardie, Seine – Saint - Denis). Navzdory 

některým komplikacím, které se v praxi vyskytnou, tento přístup pomáhá zkoordinovat 

postupy a plánování týkající se ochrany a rozvoje příměstských oblastí.  

• Rozdělení parku na zóny (zónování) 

Zónování rozděluje park na určitý počet oblastí se specifickými charakteristikami a regulacemi. 

Zónování vytváří prostorovou konkretizaci norem, režimů a doporučení a umožňuje provádění 

různých činností. Tento nástroj odráží potřebu různých řešení v různých oblastech na základě 

cílů ochrany, údržby a rozvoje příměstských oblastí s vysokými biologickými, estetickými, 

ekologickými a kulturními hodnotami. Zónování může být navrženo podle místních a 

mezinárodních norem, například podle Zákona o chráněných oblastech a IUCN principů 

kategorizací (např. Vitosha Přírodní park). 

• Mechanismy efektivní koordinace mezi postupy/cíli plánování a rozvojem parku   

Veškeré politické struktury postupů musí zahrnovat účinné mechanismy pro jejich 

implementaci, specifikovat otázky vztahující se ke správě a vnitřní regulaci využití parku a 

aktivit v něm. To může být zaručeno dohodami mezi Ministerstvem životního prostředí a 

danou místní vládou (např. Andalusie). Dohody nejsou zárukou efektivní implementace, ale 

mohou pomoci obsahu a provozovaným procesům.  

V některých případech mají parky přiděleny zvláštní struktury, včetně veřejných/soukromých 

agentur (např. Lille Metropole), veřejné struktury, která zodpovídá za postupy ve vnitřních 

sektorech parku (např. Lombardie) nebo agenturu sektorovou (např. Vitosha Přírodní park, 

Košice, Monsanto Lisabon, Slezský Metropolitní).  

Rámce pro implementaci postupů mohou také vycházet ze specifických environmentálních a 

městských strategií jako je Agenda 21, obnovitelná energie a snížení emisí CO2, městská 

obnova atd. (např. Aberdeen). 
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3.1.6 Klíčové body 

• Zákonné uznání příměstských parků jako důležitý krok ke zjednodušení postupů a regulace 

rozvoje příměstských parků.  

I když národní a místní struktury v současnosti neumožňují tento legislativní rozvoj, subjekty 

vytvářející a spravující příměstské parky by měly tento koncept zachovat na mysli a měly by 

neustále hledat příležitost jak ovlivnit rozvoj postupů. Měly by zaujmout aktivní úlohu a 

požadovat, aby tyto oblasti byly uznávány jako jedinečná místa, která vyžadují individuální a 

jedinečné právní předpisy.  

Nejvhodnější úroveň pro započnutí tohoto procesu se zdá být úroveň regionální.  

• Je nezbytné integrovat postupy a nástroje plánování pro příměstské parky do hlavních praktik 

územního plánování a postupů pro místní rozvoj  

Tyto postupy by měly překročit tradiční rozdělení město-venkov, které nebylo schopné 

zastavit ztrátu zelených oblastí při rozvoji urbanizace Evropy; namísto toho by mělo být na 

příměstské oblasti nahlíženo jako na rozhraní. Strategické územní plánování v příměstských 

oblastech může propojit tvorbu plánu, rozhodování a implementaci, což vyústí 

v promyšlenější a koordinovanější dlouhodobou logiku využití prostoru, založenou na multi-

úrovňovém, multi-sektorovém sociálnějším přístupu více orientovaném na proces.  

• Efektivní mezi-institucionální správa může být zajištěna tvorbou dobrovolných manažerských 

partnerství.  

Takováto partnerství, seskupující všechny nezbytné veřejné a soukromé zúčastněné strany, 

vytváří strategickou roli v stanovení a implementaci cílů a činností příměstských parků na 

základě relativních postupů a regulací. Institucionální partnerství může napomoci překonat 

institucionální nesnáze způsobené nedostatkem efektivní komunikace a koordinace a 

následné zpomalení rozhodování a manažerského procesu. 



 

25 
 

3.2 Management  

3.2.1 Předmluva 

Tato kapitola se zabývá otázkami souvisejícími s různými formami řízení systémů, které mohou být 

uplatněny na příměstské parky, včetně vlivu na systém parků co se týče oblastní správy a 

společensko-institucionálních vztahů. 

Následuje analýza hlavních otázek a problémů v této oblasti, v kapitole jsou vyjmenovány 

potencionální překážky spojené s managementem, poté jsou navrhnuty osvědčené postupy a 

doporučení k řešení těchto problémů.  

3.2.2: Hlavní problematika 

• Systémy správy parku 

Systém správy příměstských parků závisí převážně na jeho postavení v zákoně (viz kapitola 3.1. 

Politika a regulační činitelé). Převážně se jedná o systémy veřejné správy, někdy kombinující 

různé části s převahou veřejného vlastnictví (např. Vitosha Přírodní park, Košice, Monsanto 

Lisabon). To je způsobeno tradičním přístupem ke správě zelených ploch, která vždy náležela 

místním autoritám (např. městu).  

V případě, kdy oblast parku pokrývá více místních oblastí a/nebo mnoho soukromých pozemků 

a majitelů, může být za účelem správy parku vytvořena spolupráce veřejných/soukromých 

partnerů (např. Aberdeen, Andalusie “La Corchuela”, Lille Metropole). Systém správy 

umožňuje zaměstnancům parku (v závislosti na statutu parku) buď přímou možnost zásahu 

nebo nepřímou, přes poskytovatele služby, partnery nebo asociace.  

Nejběžnější formou technické správy je vnitropodniková, ale existují i případy, kde je řízení 

zajištěno externě. Například při propagaci parku, kdy park využije služeb asociací, nebo 

podniků spolupracujících s dalšími subjekty.  

• Struktura správy parku by měla být aktivně zapojena do místní vlády  

Správa příměstských parků vyžaduje neustálou koordinaci mezi orgány zabývající se správou 

parku (viz kapitola 3.1. Politika a regulační činitelé) a ostatními zúčastněnými stranami. 
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Struktury správy parku musí mít specifickou a aktivní roli v  rozhodování o místním plánování a 

rozvoji.  

Zapojení parku do místních (městských nebo regionálních) plánovacích dokumentů je 

nezbytné. Je to jediná cesta, jak zaručit srozumitelnou a obecně strategickou vizi místního 

rozvoje a jak komunikovat se zúčastněnými subjekty. A co víc, priorita problémů (ujasnění si 

hierarchie problémů a cílů) musí být pro všechny zajištěna přístupným a poradenským 

přístupem.  

 

Následující tabulka poskytuje přehled systémů správy každého příměstského parku zahrnutého 

v této metodologii. 
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3.2.3 Přehled charakteristik parku 

Park  Georges 
Valbon 
Park,  

Síť 
chráněných 
oblastí,  

Metropolitní 
přírodní 
prostory 

Monsanto 
příměstský 
park 

Příměstský 
lesopark  

Slezský 
metropolitní 
příměstský 
park 

Danube-
Ipoly 
Národní 
park 

Příměstský 
systém 
parků 

VITOSHA 
Přírodní 
příměstský 
park 

Systém 
chráněných 
oblastí 
regionu 
Lombardie 

Drahaň-
Troja 
přírodní 
park 

Zografou 
příměstský 
park 

Metropolitní 
zemědělský 
park 

Locality  Seine-
Saint-
Denis 

Andalusie Lille Lisabon Košice Slezská 
Metropole 

Maďarsko Aberdeen Sofie Lombardie Praha Atény  Toskánsko 

1. Společná 
strategická vize 
pro tvorbu a 
rozvoj parků  

             
 
 

2. Správní 
struktura: 
-Veřejný orgán 
(VO) 
-Veřejno-
soukromá 
agentura (VSA) 
-není přítomna 
(NP) 

VO NP VSA VO VO VO VO VSA VO VO NP VO NP 

3. Technická 
správa: 
-
vnitropodniková 
(VP) 
-Zvenku (Z) 

VP VP VP/Z VP VP VP VP VP/Z VP VP/Z VP/Z VP VP/Z 
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3.2.4 Překážky 

Mezi nejběžnější překážky spojené se správou parků byly v analyzovaných parcích zařazeny 

následující: 

• Nedostatek koordinace mezi různými odděleními a zúčastněnými stranami  

I v těch několika málo případech, kdy byly orgány správy parku jasně vymezeny a měly širokou 

rozhodovací působností, nebyla koordinace mezi různými odděleními a zúčastněnými stranami 

vždy snadná. V některých případech je správa parku zajišťována různými sektory té samé 

veřejné organizace, což ztěžuje zavedení efektivních postupů a opatření k rozvoji parku ve 

vztahu se sousedícími oblastmi (např. Košice). Efektivní správa potřebuje odpovídající úroveň 

vedení a spolupráci zúčastněných stran a sociálních činitelů, což, ač zvyšuje kvalitu systému, 

také komplikuje a zdržuje v rozhodování (např. Park della Piana Toskánsko). 

• Konflikt priorit a tlaků  

Tlaky vyvíjené městskou zástavbou obklopující park (např. Monsanto Lisabon, Zografou, 

Drahaň - Troja přírodní park v Praze, Vitosha přírodní park), obzvláště v zemědělských a 

přírodních oblastech mezi městem a venkovem (např. Seine - Saint- Denis, Park della Piana 

Toskánsko), je neustálou hrozbou příměstských parků, neboť ekonomický potenciál realit 

obvykle převáží nad ohledy na životní prostředí. Městská ekonomie, zaměřená na růst 

obytných zón, je často považována za předpoklad ekonomického rozvoje.  

Tlak developerů tedy představuje hrozbu příměstských parků. Určité oblasti je složité 

zachovávat, pokud není městský rozvoj řádně kontrolován. Dalším problémem je fakt, že 

zelené oblasti obklopující příměstské parky jsou vyhledávanou lokalitou developerů, což 

zabraňuje vzniku biologické provázanosti mezi parkem a jejich okolím (např. Košice). 

• Problémy ve vymezení a implementaci struktury správy, které rovnovážně udržují funkce parku  

Je těžké najít rovnovážný stav mezi přívalem návštěvníků (nezbytné a vhodné pro přežití parku 

a zajištění prospěchu místním obyvatelům) a ochranou křehkých oblastí (Viz kapitola 3.4 

Společenské a komunikační aspekty). Spravovat příměstské parky znamená nalézt ten správný 

poměr mezi zachováním životního prostředí a společenským využitím. Manažerské struktury 
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nicméně často upřednostňují buď rekreační roli parku, nebo roli ochrannou, aniž by se snažily 

nalézt mezi těmito dvěma rolemi rovnováhu. 

• Nerozpoznávání parku jako nezávislého subjektu  

Neschopnost místních organizací a zúčastněných stran rozpoznat park jako nezávislý subjekt 

vede k manažerským problémům, což limituje schopnost příměstských parků uplatnit se jako 

silný nezávislý subjekt, schopný předkládání návrhů anebo žádostí o změny na regionální 

úrovni.  

U mladých struktur může tento nedostatek uvědomění si nezávislé subjektivity vést 

k problémům při spolupráci s externími partnery. To platí zvláště v případech, kdy je zapotřebí 

učinit složité rozhodnutí, např. adresující konfliktní tlaky zmiňované výše; rozšířit park; obdržet 

a spravovat finanční podporu.  

• Nedostatek dlouhodobých strategií  

Nedostatek dlouhodobých strategií je překážkou správného fungování parku. Pokud jsou 

správní struktury čistě veřejné, jsou často spojeny s volebním mandátním obdobím 4 - 5 let. 

V tomto případě je management často zaměřen na krátkodobější cíle. Správa parku 

neinvestuje do dlouhodobé strategie, která by mohla přinést své ovoce až po jejich odchodu 

z funkce (např. Monsanto Lisabon, Andalusie, Zografou). 

3.1.5 Osvědčené postupy  

Navzdory běžným překážkám zaznamenaným v mnoha příměstských parcích, různá řešení vyřešila 

nebo minimalizovala negativní dopad a mohou být podávána jako osvědčené postupy.  

• Tvorba specifických struktur správy parku 

Příměstské parky mají prospěch z programů, které jsou pevně spojeny s integrovanými 

ekonomickými plány rozvoje v oblasti, ve které se park nachází. To zvyšuje úroveň spolupráce a 

uvědomění si své role a specifické jedinečnosti parku (např. Aberdeen, Park Sud Milano).  

V některých případech byly vytvořeny specifické organizace, agentury nebo partnerství 

(obvykle veřejná), s úkolem navrhnutí plánů a operací, ujmutí se operačního managementu a 
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dohledu na rozvoj parku (např. Vitosha Přírodní park, Lille Metropole, Seine – Saint - Denis, 

Andalusie “Porzuna”). Tento způsob vedení, navrhnutý ve shodě s institucionálními, 

společenskými a kulturními charakteristikami, se zdá být obzvláště účinný při zakládání a 

údržbě parku; jeho rozpoznání jakožto legitimního manažerského subjektu dodává parku vyšší 

důvěryhodnost.  

• Spojená účast zúčastněných stran a zástupců společenských činitelů 

Management musí zajistit správnou spolupráci mezi různými vládními organizacemi a veřejným 

a soukromým sektorem. Podle osvědčených praktik management podporuje účast různých 

vládních a místních organizací (např. Park Sud Milano, Lille Metropole, Park della Piana 

Toskánsko v počáteční fázi), a zajistí zapojení místních obyvatel.  

Toho může být dosaženo vytvořením dočasné nebo trvalé struktury a periodických veřejných 

auditů (např. Lille Metropole) nebo společnou správou (např. Aberdeen). Jiná příležitost by 

mohla vycházet z vytvoření veřejné/ soukromé správní agentury, pracující ve spolupráci 

s orgány veřejné správy, což by mohlo do rozvoje parku podle jeho strategických cílů zahrnout i 

soukromé zúčastněné strany a místní občany. 

• Plánování budoucího rozvoje  

Zatímco ne vždy existují specifické strategie managementu parku, parky mohou využít jiných 

místních nebo regionálních plánů. Plány správy životního prostředí jsou obzvláště důležité. 

V dnešní době má většina místních a regionálních správ takovéto plány a struktury správy 

parku s nimi mohou nakládat tak, aby formovali a konkretizovali budoucí rozvoj parku. Plány 

správy slouží jako trvalý návod, který může být pravidelně aktualizován a integrován s aktivním 

zapojením řídících struktur (např. Vitosha přírodní park, Lille Metropole, Regionální správa 

Lombardie). 

• Monitoring a podrobné zabývání se problémy 

Monitoring a podrobné zabývání se problémy jsou nezbytné rysy systémů správy parku. 

Systémy sledování životního prostředí a území, ideálně zapojené do regionálního plánu pro 
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ochranu oblastí, umožňují správě parku získat a zpracovat data, která mohou tvořit základ pro 

rozhodování a ovlivňování struktur správy parku (např. Regionální správa Lombardie). 

3.1.6 Klíčové body 

• Nezávislá správní struktura je nejefektivnějším způsobem spolupráce a implementace otázek 

vztahujících se k příměstským parkům  

Nezávislá správní struktura by byla zodpovědná nejen za denní činnosti v údržbě parku, ale i za 

spolupráci v dlouhodobém plánování a realizaci plánů.  

Struktura by zajistila efektivní interakci mezi plány, postupy, projekty a činnostmi v oblasti. 

Mezi její kompetence by patřilo integrace parku do místních rozvojových strategií a zvyšování 

společenského povědomí o hodnotách a dědictví parku a jeho roli v trvale udržitelném 

místním rozvoji. 

Struktura by měla vymezit mezi-institucionální smlouvu se všemi zúčastněnými stranami, 

specifikující vzájemné povinnosti, závazky a systém využití půdy.  

• Dlouhodobá, společně odsouhlasená strategie managementu je předpokladem pro úspěšnou 

správu parku 

Strategie managementu může mít mnoho podob, buď postavených na existujících nástrojích 

(např. Plány správy ochrany životního prostředí) nebo vyvinutých ad-hoc. Ve všech případech 

musí být spojeny s jasnou a sdílenou analýzou problematiky a funkcí parku a hlavních cílů a 

činností, kterých je zapotřebí dosáhnout.  

Dále, plán musí být rozvíjen ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami (veřejnými i 

soukromými) tak, aby bylo zajištěno, že všichni budou seznámeni s činěnými návrhy a budou 

je moci ovlivnit ve fázi navrhování. Ačkoli je to časově nákladné, pomáhá to předcházet 

konfliktům v budoucnu.   

Manažerské strategie by měly zahrnovat systém pro sledování a hodnocení struktury vedení 

parku, pro potřeby nepřetržitého učení se a zlepšování se.  
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3.3 Aspekty životního prostředí  

3.3.1 Předmluva 

Aspekty životního prostředí patří mezi hlavním faktory při plánování, zakládání a správě 

příměstského parku. Pokud vezmeme v potaz charakteristiky takového parku, vzniklé těsnou 

blízkostí k lidským obydlím, hrají tyto aspekty fundamentální a inovativní roli jakožto nástroj 

podpory stability životního prostředí a ekosystémů krajiny.  

Tudíž strategie a činnosti příměstského parku v této oblasti musí být schopny aktivní ochrany 

životního prostředí, ekosystémů a přírodních zdrojů.  

V tomto ohledu tato kapitola pojednává o hlavních charakteristikách životního prostředí 

analyzovaných příměstských parků. Dále pak tato kapitola pojmenovává některé potencionální 

překážky a možná řešení, podle dříve vyzkoušených osvědčených postupů.  

3.3.2 Hlavní problematika 

Mezi sledovanými parky je sedm umístěno ve středomořském klimatu, jeden v oceánském a pět 

v kontinentálním klimatu. Tato klimata představují rozdílné klimatické podmínky, včetně sezónní 

proměnlivosti, což ústí v obrovskou různorodost podmínek životního prostředí, které ovlivňují 

způsob založení a správy příměstských parků.  

Pokud vezmeme v potaz čtyři typologie parků výše zmíněné, přírodní hodnoty se mohou 

významně lišit. Pokud se podíváme pouze na otázku přírodního nebo umělého vzniku, vyvstane 

mnoho otázek pro ty, kteří park zakládají nebo spravují.  

Obnovené parky byly někdy původně zemědělskou půdou, průmyslovou zónou, nebo častěji, 

opuštěnými zastavěnými/průmyslovými oblastmi. Například mnoho částí parku Nord Milano byly 

do konce druhé světové války průmyslové zóny, které byly nyní rekultivovány jako louky, lesy a 

mokřady, čímž zajišťují niky místním druhům ptáků v oblasti metropole.  

Na druhou stranu přírodní parky obecně chrání oblasti existujících přírodních hodnot, včetně 

vzácných druhů, geologicky vzácných úkazů apod. Což v důsledku znamená vyšší biologickou 

diverzitu. Mnoho parků je rozděleno do částí přísně chráněných, kam nemají návštěvníci přístup, a 
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do částí volně přístupných. Částečně se jedná o rozlehlé primární lesy ( např. Vitosha NP, Košice, 

Monsano Lisabon, "Monte La Sierra") nebo chráněné louky (např. Danube - Ipoly NP). 

Některé parky plní obě funkce (nepůvodní oblasti parku plnící funkci rekreace a oblasti s původním 

ekosystémem, které slouží k zachování biodiverzity), tudíž tyto parky jsou kombinací obou 

charakteristik.  

Tři hlavní způsoby využití půdy ve sledovaných parcích se mohou dostat do konfliktu s ochranou 

biodiverzity:   

• Zemědělství často probíhá intenzivní metodou v blízkosti chráněných druhů, a to představuje 

vážný problém. V běžné praxi je nutno zavést zemědělství na principu trvalé udržitelnosti k 

zajištění rovnováhy (např. Park Sud Milano), a návratu k původním ekologickým a krajinným 

podmínkám (např. obnova zásob podzemních vod a jejich ochrana, zamezení půdní eroze, 

zvýšit zásobu živin v půdě, schopnost ekosystému zadržet srážkovou vodu, ochránit současné 

remízky a obnovit zničené, zvýšit biodiverzitu apod.). Problém nastává na pozemcích, které již 

nejsou využívány k zemědělství. Takové pozemky jsou osazovány invazními druhy, které 

konkurují původním, a vytlačují je. 

• Lesnictví a ochrana životního prostředí se mohou doplňovat. Lesy jsou důležitým zdrojem 

rostlinné a živočišné biodiverzity. Ne vždy se v lese hospodaří s ohledem na tyto funkce. 

Například těžba a zpracování dřeva jsou příhodným zdrojem financí pro správu parku, ale musí 

probíhat s ohledem na další funkce, které by měl park poskytovat. Proto je nezbytná úzká 

spolupráce mezi správci parku a lesní správou. 

• Rekreačním využitím parků vznikají taktéž problémy. Především dochází k poškozování 

vzácných rostlinných druhů a rušení zvěře. Mezi další negativní aspekty je třeba zmínit 

„akustický smog“ ( např. skupiny turistů, cyklistů nebo školní skupiny), anebo půdní erozi (např. 

poškození pneumatikami cyklistů, motocyklistů a dalších). 

Následující tabulka poskytuje přehled charakteristik životního prostředí analyzovaných 

příměstských parků. Zdůrazňuje společnou existenci různých typů prostředí spadajících do více 

než jedné typologie parku.  
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3.3.3 Přehled charakteristik parku  

Legenda (viz také odstavec. 1.2.3.), A. Chráněný přírodní park (přirozený); B. Polopřírodní (zemědělský) park; C. Park městské zeleně; D. Sekundárně 

naturalizovaný (člověkem vytvořený) park 

Park  Georges 
Valbon 
Park,  

Síť 
chráněných 
oblastí,  

Metropolit
ní přírodní 
prostory 

Monsant
o 
příměsts
ký park 

Příměstský 
lesopark  

Slezský 
metropolit
ní 
příměstský 
park 

Danube-Ipoly 
Národní park 

Příměstský 
systém 
parků 

VITOSHA 
Přírodní 
příměstský 
park 

Systém 
chráněných 
oblastí 
regionu 
Lombardie 

Drahaň-
Troja 
Přírodní 
park 

Zografou 
příměsts
ký park 

Metropolit
ní 
zemědělský 
park 

Oblast  Seine-
Saint-Denis 

Andalusie Lille Lisabon Košice Slezská 
Metropole 

Maďarsko Aberdeen Sofie Lombardie Praha Atény  Toskánsko 

kategorie * C+D A+C B+C+D C A A+C A C A B+C A+B+C C+A B+C+D 

Hlavní 
charakter 

Člověkem 
vytvořený 
park; 
různorodé 
niky a městské 
části (cesty, 
hřiště). Park je 
součástí 
Natura 2000. 

Síť 21 
příměstských 
parků. 
Reprezentují 
14.48% 
celkové 
chráněné 
oblasti 
Andalusie. 
Jsou první fází 
rekreačního a 
veřejného 
vyžití 
v zelených 
oblastech.    

Smíšená 
oblast lesů, 
luk, mokřin, 
bažin, řek a 
člověkem 
vytvořených 
parků. 100 
hektarová 
oblast se 
stane 
regionální 
chráněnou 
rezervací.   

Kopcovitá 
krajina 
s opadavý
mi a 
jehličnatým
i lesy.  

Horská krajina 
s opadavými a 
jehličnatými lesy; 
Některé části 
parku jsou 
chráněny a jsou 
součástí Natura 
2000.  

Převážně 
rovinatá lesní 
oblast (98%) 
s pěti 
rekreačními 
centry (2%), 
asi 230 
hektarů parku 
je chráněno. 

Horská a 
kopcovitá krajina, 
převážně lesy 
(90%), částečně 
kamenité louky, 
stepi a 
zemědělské 
využití, celá 
oblast je 
chráněna a 
součástí Natura 
2000. 

1.Hazelhead 
Park: lesy / 
louky; 
2.Seaton Park 
3.Loriston 
Rozvoj: 
zemědělská 
půda  4.Nigg 
Bay: obnova 
pobřežní 
krajiny 
5.Energetický 
koridor včetně 
blat Scotstown 
Moor, Přírodní 
rezervace  

Převážně 
(80%) horská 
zalesněná 
oblast a 
vysokohorské 
louky, mokřiny 
(okolo řek, 
vodopády, 
bažiny); celá 
oblast je 
chráněna a 
součástí 
Natura 2000. 

2y: 1.Park 
Nord Milano - 
městský park; 
2.Park 
Agricolo Sud 
Milano – 
zemědělské 
oblasti, 
některé části 
jsou chráněny 
a součástí 
Natura 2000. 

Příměstský 
les 
v kopcovité 
oblasti, 
povodí řeky, 
zoo + 
botanická 
zahrada, 
zahrady 
zámku Troja, 
vinice, 
některé části 
jsou 
chráněny. 

Přírodní 
horská 
oblast a 
městský 
park 

Rovinatá zem, 
částečně 
mokřiny, 
zemědělská a 
sekundárně 
naturalizovan
á oblast a 
stavební 
památky.  

Plocha (ha) 415 přibližně 6 000 1 200 1 000 přibližně 4 500 přibližně 8 000 10 500 1:180; 2:27; 
3,4,5: - 

27 000 P.Nord: 600 
P.Sud: 47 000 

578 280, 
nejednotná 
plocha 

7 000, 
nejednotná 
plocha 

Počet 
obyvatel na 
ploše 

přibližně 180 
000 

průměr/park: 
66 600 

1 100 000 2 500 000 233 000 500 000 2 500 000 209 000 1 500 000 přibližně 3M   80 000  900 000 
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Vegetace Skládá se 
z různých typů 
nik:-lesy: 36 
%-trávníky: 22 
%-louky: 20%-
vodní plocha 
(rybníky, 
jezera): 5 % 

Ve většině 
parků jsou 
lesní plochy –
osázené 
borovicemi. 
Rostlinná 
společenstva 
středomořské
ho lesa. Tři 
parky jsou na 
pobřeží. 
Některé mají 
vnitřní systém 
pobřežních 
lesů.  

30 % lesy, 20% 
louky, 13% 
zemědělská 
půda, 15 % 
vodní plochy 
(rybníky, 
jezera …)  

Několik 
lesů vysoké 
ekologické 
hodnoty; 
přirozené 
lesy s 
introdukov
aným 
Querqus 
spp.  

Převážně 
opadavé a 
jehličnaté lesy. 
Reliktní vápenité 
borovicové a 
modřínové lesy,  
Pannonianské 
teplomilné 
dubové lesy, 
Dealpine 
travnatá 
vegetace, 
dubovo-habrové 
lesy, lesy lipové, 
bukové a jedlové, 
lipo-javorové 
lesy, travnatá 
vegetace.   

Mnoho 
opadavých 
lesů 
s evropskými 
druhy. 
Přibližně 300 
druhů 
cévnatých 
rostlin je 
v parku 
známo, 
některé z nich 
jsou chráněny. 
Fragmenty 
přirozeným a 
polo-
přirozených 
nik. 

Bohatá a 
různorodá 
vegetace 
s mnoha  
endemickými a 
reliktními druhy, 
přibližně 160 
chráněných 
druhů; mnoho 
různých typů nik, 
místa s nejvyšší 
biodiverzitou 
jsou společenstva 
lesostepí a 
kamenitých luk 
většinou na 
vápenci a žule.  

Různorodá, 
převážně 
parková 
vegetace: 
městský les, 
kosená tráva, 
květinové 
záhony, růžové 
zahrady; 
mokřina 
Scotstown 
Moor: mokřina 
s původní 
květenou. 

Výjimečně 
bohatá a 
různorodá. 
1489 druhů 
cévnatých 
rostlin, 61 
různých nik; 
nejcennější 
jsou lesy, stepi 
a travní 
společenstva, 
jeskynní a 
rašelinové 
komplexy.  

Park Nord 
Milano: 
opadavý les a 
malá část 
mokřin; Park 
Agricolo Sud 
Milano: 
převážně 
zemědělská 
půda, část 
mokřadní 
vegetace  

Opadavý 
dubový les, 
leso-stepi, 
stepní a 
kamenná 
vegetace 

Středomořs
ký 
borovicový 
les a 
kosodřevin
a, suché 
kamenité 
louky. 

Převážně 
zemědělská 
půda, část 
mokřadní 
vegetace, 
louky. 

fauna - Fauna 
spojovaná 
s přírodními 
oblastmi 
spadá do 
středomořské
ho lesa, 
vysoký počet 
druhů hmyzu, 
obojživelníků, 
plazů, ptáků, 
hlodavců a 
savců.  

250 druhů 
ptáků , 6 
obojživelníků, 
16 vážek, 4 
druhy 
netopýrů, 16 
druhů 
berušek, 28 
Rhopalocèra 
druhů 

Hmyzí 
druhy 
suchého 
lesa, 
hlodavci, 
ptáci a velcí 
savci. 

Bohatá fauna se 
nachází v lesích a 
travnatých 
plochách. Vysoký 
počet druhů 
hmyzu, 
obojživelníků, 
plazů a ptáků. 
Bohatá lesní 
populace: jeleni, 
srnci, divoká 
prasata, dravé 
šelmy.  

Převážně 
druhy 
opadavých 
lesů, hmyz, 
obojživelníci, 
plazi, vysoký 
počet ptáků 
Početné 
populace 
divoké zvěře: 
450 daňků, 80 
jelenů, 400 
srnců, 200 
divokých 
prasat. 

Bohatá fauna se 
nachází v lesích a 
travnatých 
plochách. 
Bezobratlí: 
přibližně 30 
endemických 
druhů Karpatské 
nížiny. 
Obratlovci: 9 
druhů 
obojživelníků, 11 
plazů, 180 ptáků. 
Mnoho hlodavců, 
někteří savci a 
predátoři. 

- Bezobratlí: 
148 
endemických 
druhů, 300 
vzácných a 85 
reliktních 
druhů. 
Obratlovci: 10 
druhů 
obojživelníků, 
12 plazů, 236 
ptáků. Velcí 
savci a 
predátoři.  

Park Nord 
Milano: 
Některé druhy 
hmyzu, 
hlodavců a 
mnoho ptáků 
lesních 
společenstev, 
obojživelníci a 
plazi. Park 
Agricolo Sud 
Milano: široká 
populace 
ptáků a 
obojživelníků.  

Mnoho 
druhů 
teplomilnéh
o hmyzu, 
hlodavci, 
ptáci lesů a 
stepí 

Hmyz 
suchých 
nik, 
hlodavci, 
ptáci 
suchých 
lesů 

Hmyz mokřin, 
hlodavci, 
vodní ptáci, 
obojživelníci, 
plazi.   

Zajímavé 
údaje o 
biodiversit
ě 

Několik hnízd 
bukáčů na 
jezerech v 
parku  

Vzácné 
rostlinné 
druhy: 
Daphne 
gnidium, 
Cistus 
abiudus, 

--Triturus 
cristatus, 
Falco 
peligrinus, 
falco subutea, 
Egretta 
garzetta, 

- Vzácné rostlinné 
druhy: 
Cypripedioidea, 
Pulsatilla grandis, 
zlatohlavé lilie, 
Pulsatilla Slovak; 
Vzácná zvířata: 

Vzácné horské 
trvalky 
v přírodní 
rezervaci  
Ochojec; část 
bažinatého 
lesa 

Jedinečné 
endemické 
rostliny: len 
dolomitský, sesel 
maďarský.  
Vzácná zvířata: 
Polyommatus 

- Endemické 
rostliny: 
horské lilie, 
borovice, 
Transilvánský 
zvonek,  Luzula 
deflexa. 

Park Nord: 
Bufo viridis, 
Hyla arborea, 
Lacerta viridis, 
Stryx aluco, 
Ficedula 
hypoleuca; 

Lacerta 
viridis, 
Ceratepyris 
fuscipennis, 
Petasites 
albus, 
Erysimum 
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Lavandula 
stoechas, 
Zvířecí druhy: 
chameleon, 
jeřáb, drop 
velký, orel 
královský, sup 
černý, kachna 
bělohlavá  

Dendrocopos 
minor, Oriolus 
oriolus. 
 
500 
rostlinných 
druhů 

čáp černý, 
včelojed lesní, 
sova uralská, výr 
velký, orel zlatý, 
ledňáček, 
strakapoud 
bělohřbetý,    

s jedinečnou 
rašelinovou 
oblastí 
přirozeného 
původu 
v oblasti  
Płone Marsh 

damon, užovka 
Masticophis, 
krátkonožka 
evropská.  

Zvířata: horská 
ještěrka, mlok, 
jestřáb, čáp 
černý, výr 
velký, orel, 
medvěd. 

Park Sud: 
Egretta 
grazetta, 
Ardea cinerea, 
Cuculus 
canorus, 
Dendrocopus 
major;  

crepidifolium
, Gagea 
bohemica, 
Allium 
strictum, 
Pulsatilla 
pratensis, 
Stipa tirsa 

Hlavní 
hodnoty 

697 druhů 
přítomných 
v parku, z 
celkových 
2547 v Seine-
Saint-Denis. 
Nejbohatší na 
biodiverzitu 
jsou mokřiny.  

Přibližně 6 000 
hektarů 
zelené oblasti, 
zachování 
přírodního 
bohatství a 
zajištění 
rekreačních 
oblastí  a 
venkovních 
volnočasových 
aktivit pro 
městské 
obyvatele.  

Rozlehlé 
zelené a vodní 
(řeky a kanály) 
plochy v 
blízkosti Lille. 

Rozlehlé 
lesní plochy 
poblíž 
Lisabonu, 
je zde 
mnoho 
druhů 
stromů.   

Rozlehlé 
přirozené lesní 
plochy, 
rozmanité 
ekosystémy, 
bohatá fauna a 
flora. Rozlehlé 
lesní plochy 
poblíž Košic. 

Rozlehlé lesní 
plochy poblíž 
a ve Slezské 
metropoli; 
lesní flora a 
fauna; 
Rekreační 
oblasti, 
volnočasové 
aktivity.  

Rozlehlé přírodní 
plochy většinou 
vcelku, 
rozmanité 
ekosystémy, 
bohatá fauna a 
flora. Rozlehlé 
lesní plochy 
poblíž hlavního 
města. 

Otevřené 
zelené 
prostory poblíž 
a ve městě; 
Rekreační 
oblasti, 
volnočasové 
aktivity 
v zeleni. 

Rozlehlé 
přírodní plochy 
většinou 
vcelku, 
rozmanité 
ekosystémy, 
bohatá fauna a 
flora. Rozlehlé 
lesní plochy 
poblíž hlavního 
města. 

Park Nord 
Milano: fauna 
a flora lesů a 
malých 
mokřin; Park 
Agricolo Sud 
Milano: 
speciální typy 
zemědělství, 
bohaté 
přírodní 
ekosystémy 

Flora, fauna 
a geologie 
mnoha 
přírodních 
památek a 
přírodní 
rezervace a 
území 
soustavy 
Natura 2000.  

  Sekundárně 
naturalizovan
é mokřiny se 
svou florou a 
faunou, 
zemědělské 
plochy, místní 
produkty.  

Cíle 
ochrany 

Hlavními cíly 
je přijmutí 
veřejnosti pro 
volnočasové 
aktivity 
zlepšení 
biodiverzity. 
Zvýšení 
veřejného 
podvědomí o 
životním 
prostředí. 

Ochrana / 
zachování 
ekosystémů, 
geologických 
nebo 
biologických 
prvků a jiných 
přírodních 
složek; 
zachování 
rekreační 
oblasti pro 
obyvatele, 
služby 
ekologickému 
vzdělávání a 
ekoturismu. 

Zachování 
flory a fauny 
parku, hlavně 
v chráněných 
oblastech;  
zachování 
rekreační 
oblasti pro 
obyvatele, 
služby 
ekologickému 
vzdělávání a 
ekoturismu. 

Zachování 
lesů 
existujících 
od roku 
1934, 
tvorba 
ekosystém
ů. Obnova 
původních 
prvků flory 
a fauny; 
Zajištění 
hnízdišť 
ptáků a 
ekologickýc
h koridorů. 

Zachování flory a 
fauny parku, 
hlavně 
v chráněných 
oblastech;  
zachování 
rekreační oblasti 
pro obyvatele, 
služby 
ekologickému 
vzdělávání a 
ekoturismu. 

Zachování 
flory a fauny 
parku, hlavně 
v chráněných 
oblastech;  
zachování 
rekreační 
oblasti pro 
obyvatele, 
služby 
ekologickému 
vzdělávání a 
ekoturismu. 

Zachování 
biodiverzity, 
ekosystémů a nik 
chráněné oblasti, 
kontrola 
lesnických a 
zemědělských 
aktivit, služby 
ekologickému 
vzdělávání a 
ekoturismu. 

Zajištění trvání 
zelených 
ploch, obnova 
degradových 
přírodních 
ploch, např. 
pobřeží, bažin, 
mokřin, břehů 
řek.  

Zachování 
biodiverzity, 
ekosystémů a 
nik chráněné 
oblasti, 
kontrola 
lesnických a 
zemědělských 
aktivit, služby 
ekologickému 
vzdělávání a 
ekoturismu. 

Park Nord 
Milano: 
znovuzalesnění
; tvorba lesních 
ekosystémů 
vhodných pro 
život divokých 
druhů; Park 
Agricolo Sud 
Milano: 
podpora a 
zachování 
zemědělské 
činnosti a 
krajiny, 
zachování 
přírodních 
ekosystémů.  

Zachování 
flory a fauny 
nik 
přírodního 
parku, 
zachování 
rekreační 
oblasti pro 
obyvatele, 
zachování 
trojských 
vinic. 

Zachování 
flory a 
fauny hory 
Hymeletus, 
vytvoření 
rekreační 
oblasti pro 
obyvatele, 
zajištění 
čerstvého 
vzduchu ve 
městě. 

Obnova a 
zachování nik 
mokřin, 
vytvoření 
zeleného 
koridoru mezi 
horou a 
nížinou, posila 
místních 
zemědělců. 
Zachování 
památek, 
vytvoření 
rekreační 
oblasti pro 
obyvatele. 
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3.3.4 Překážky 

Následující překážky v oblasti životního prostředí a venkova byly nejčastěji zaznamenány u 

studovaných příměstských parků:  

• Urbanizace 

S ohledem na neustále se zvyšující se urbanizaci Evropy klesají možnosti na vytváření nových 

chráněných oblastí. Jedná se o nekonečný boj o zachování zelených pásů kolem města se zájmy 

podnikatelských a rezidenčních subjektů. Většinou se upřednostní zástavba, protože je 

schopna generovat větší objem peněz než území s funkcí rekreace anebo zachování 

biodiverzity. V tomto kontextu není otázkou zvětšení oblastí, ale především jejich zachování a 

zabránění zmenšování chráněných oblastí (např. Parco Sud Milano, Seine – Saint - Denis, Parco 

della Piana Tuscany). 

• Nadměrné využívání přírodních oblastí 

Přírodní oblasti jsou často nadměrně využívány pro zemědělské a rekreační účely. To 

způsobuje problém při ochraně lesů a luk a dochází k poškození nik chráněných druhů. 

Nedostatek ve správě zemědělské činnosti může vést ke zmenšování chráněných oblastí. Dále 

některé parky čelí problémům, které jsou pozůstatkem důlní činnosti, především se jedná o 

propady půdy a povodně (např. Slezský Metropolitní) a nebo nelegální lov, včetně lovu 

chráněných druhů živočichů. (např. Park della Piana Toskánsko). 

Přeměna bývalých zemědělských oblastí na parky je ztížena výskytem nelegálních skládek. To 

způsobuje znečištění a poškození krajiny (např. Košice). 

• Existence hrozeb pro životní prostředí 

Přírodní parky jsou ohroženy jednou společnou hrozbou, a to jsou skládky odpadů. I obyčejný 

odpad může obsahovat vysoce toxické chemikálie, které ohrožují jak druhovou skladbu, tak 

poškozují půdu. Nehledě na to, že skládky poškozují krajinou funkci parku (např. Košice). 

Hrozby pro životní prostředí se mohou měnit i podle ekotypu. Středozemní oblast trpí lesními 

požáry (např. Monsano Lisabon, Andalusie). Lesní požár je hrozbou pro floru, fauny a i krajinný 

ráz. Není jednoduché je zastavit, stejně tak ani obnova těchto ploch. 
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Invazní druhy nejsou hlavní hrozbou pro příměstské parky, ale  v konkrétních případech se tato 

hrozba může objevit ( např. Vitosha přírodní park, Danube - Ipoly NP). Převážně toto nebezpečí 

hrozí ze zemědělských a bývalých zemědělských ploch ( Např. Drahaň – Troja v Praze, Danube - 

Ipoly NP). 

3.3.5 Osvědčené postupy 

Příměstské parky mohou využít řadu metod, jak bojovat s výše uvedenými obtížemi. Zde jsou 

uvedeny některé s postupy, které byli použity ve sledovaných parcích. 

• Charakterizujte životní prostředí ve vašem parku 

Před začátkem jakékoliv činnosti, která slouží k podpoře životního prostředí ve sledovaných 

oblastech je nezbytné provést analýzu, která nám poskytne kompletní informace o 

ekosystému, včetně studií stavu ochrany určitých druhů a ekosystémů. Do toho procesu je 

možné zapojit i existující projekty, jako je třeba Natura 2000. Studie je taktéž vhodná v tom, že 

poskytne informace o interakcích mezi parkem a okolím.  

Studie může být doplněna o kartografické podklady (např. vzájemné ekologické vazby v parku, 

mapa sportovních aktivit), které vhodně graficky znázorní protínání různých funkcí parku (např. 

Regionální správa Lombardie, Seine – Saint - Denis) a včasně může pomoci odhalit různé 

konflikty (tvorba chráněných území, tvorba infrastruktury). Hierarchická organizace 

ekologických, ekonomických a sociálních zájmů nám pomůže si správně určit priority a pořadí 

jakým, budeme plnit jednotlivé úkoly, a jakým způsobem získávat finance. Podle toho můžeme 

definovat pravidla pro pohyb a přítomnost lidí v parku. 

• Tvorba chráněných oblastí 

Oblasti se zásadní biodiverzitou by měly být tvořeny tak, aby odolaly tlaku společnosti. Statut 

chráněných oblastí je variabilní, odstupňovaný od chráněných oblastí vytvořených místní 

samosprávou až po parky, které vznikly legislativním řízením EU (např. Natura 2000). Jedna z 

potíží při zakládání parku je s určením stupně jeho ochrany. Ne vždy je nezbytné použít 

nejpřísnější stupeň ochrany. Například národní legislativa garantuje hospodaření v lesech podle 
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metodiky trvale udržitelného rozvoje s ohledem na ekologickou, ekonomickou a sociální funkci 

(např. Slezský Metropolitní). 

Úroveň ochrany by se měla lišit podle rizika poškození životního prostředí a místní situace. 

Například v místech s vysokým rizikem poškození životního prostředí, může být na omezených 

plochách přístup veřejnosti zcela odepřen výstavbou plotů (např. Sas Hill přírodní stezka, 

v Danube - Ipoly národním parku). V oblastech, kde je zakázána výstavba a park je chráněn 

legislativně, mohou být rozvíjeny ve spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty programy 

zvyšující/ zlepšující veřejné podvědomí o ochraně parku tak (např. přírodní park Drahaň - Troja, 

Praha). 

• Obnova životního prostředí v rámci parku a obnova nadmíru využívaných přírodních oblastí 

Neustálé snahy o obnovu životního prostředí v příměstských parcích mohou zahrnovat i 

zalesňování vhodnými druhy stromů (např. Monsanto Lisabon, Aberdeen, Toskánský Park della 

Piana, Slezský Metropolitní), navrácením původních druhů rostlin prostřednictvím botanické 

zahrady (např. Zografou), obnovou přirozených podmínek pro rostliny a živočichy, včetně 

navrácení původních druhů, které uhynuly působením lidské činnosti ( např. Vitosha, přírodní 

park) nebo obnovu živých plotů, popřípadě introdukci původních druhů lučních flór na bývalé 

zemědělské pozemky (např. Park Sud Milano). 

Obnova životního prostředí se může vyskytnout na plochách, na kterých probíhala devastující 

lidská činnost vůči životnímu prostředí. Například se zde jedná o tzv. brownfieldy (Seine St. 

Denis, Park Nord Milano) nebo oblasti poškozené důlní činností (např. Slezsko, Seine St. Denis, 

Park Miribel Jonage v Lyonu, BULGARKA Přírodní park v Bulharsku). Zasažené oblasti mohou 

být přeměněny na lesy, louky, člověkem vytvořené vodní plochy, nebo osázeny vegetací 

zabraňující erozi půdy. 

Ve všech případech je nezbytná spolupráce s ostatními zúčastněnými subjekty, ať se již jedná o 

lesníky, zemědělské pracovníky, rekreační svazy atd. (např. Slezský Metropolitní park), a stejně 

tak je nezbytné informovat veřejnost o činnostech prováděných v parku (např. Danube - Ipoly 

Národní park).  

Obnova také vyžaduje monitorování aktuálního zdravotního stavu (např. Park Nord Milano). 
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• „Ekologické“ propojení parků 

Propojení mezi parky je často narušeno v městských, příměstských a zemědělských oblastech 

lidskou činností. Tato spojení jsou nezbytná pro migraci společenstev a ke zvýšení biologické 

rozmanitosti. Proto je důležité vytvářet "zelenou síť" příměstských parků. 

Spojení mohou být vytvářena tvorbou zelených pásů, především zalesňováním (Např. 

Monsanto Lisabon, Slezký metropolitní) nebo rozvojem chráněných oblastí (např. Slezský 

Metropolitní, Místní správa Lombardie a Andalusie). 

Vytváření zón s rozdílným způsobem ochrany v zemědělsky využívaných oblastech v okolí 

parku je vhodný způsob ochrany parku a může též napomoci k migraci živočichů (např. Vitosha 

Přírodní park, Seine – Saint - Denis, Lille Metropole, Park della Piana Toskánsko). 

• Další priorita v oblasti vytváření nových propojujících koridorů je obnova potoků a řek. Na 

projektu je nezbytné spolupracovat se zemědělci, kteří vytváří tlak na životní prostředí (např. 

Danube - Ipoly NP). 

• Dobrovolnictví 

Ochrana životního prostředí v příměstských parcích často stojí na týmech dobrovolníků, kteří 

jsou „zapálení“ pro ochranu a podporu zeleně. Jejich přítomnost na strukturální úrovni 

umožňuje zaměstnancům parku realizovat údržbu a zachovat vysokou kvalitu zeleně a zařízení 

(např. Lombardie Park Nord Milano, Aberdeen, Vitosha NP). Specifické činnosti, kterých se 

dobrovolníci mohou účastnit, je např. boj s invazními druhy (odstraňování invazních stromů a 

keřů (např. Danube - Ipoly Národní park) nebo programy zpětné introdukce druhů rostlin a 

zvířat (např. Vitosha Přírodní park). 
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3.3.6 Klíčové body 

• Příměstský park musí být částí širší ekologické sítě  

Příměstský park může plně plnit svou roli jen za předpokladu plného začlenění do městského 

ekosystému, jinými slovy stát se tzv. katalyzátorem toků energie a materiálu uvnitř města a i 

mezi ním a okolím. Park musí tvořit širší systém, složený z chráněných oblastí a dalších prvků 

oblasti s přírodní a/nebo environmentální hodnotou. To mohou být například vodní sítě, 

pěšinky a stezky, zemědělské, zalesněné, nebo jinou vegetací pokryté oblasti.  

• Znalost parku a sousedících oblastí je předpokladem ochrany životního prostředí 

Aby mohly být plně využity funkce ochrany životního prostředí parku, správa parku musí znát 

vlastní oblast parku a oblasti bezprostředně sousedící. Tyto informace může získávat studiemi, 

analýzami a/nebo zapojením zúčastněných subjektů. Měly by být shromážděny před 

založením parku a poté pravidelně aktualizovány. Na základě těchto informací mohou správci 

rozhodovat o prioritách a obnově životního prostředí samotného parku.  

• Různé ekologické prvky a prvky využití půdy příměstského parku by měly být viděny jako 

přidaná hodnota  

Příměstské parky se mohou vyskytovat s různým stupněm ochrany přírody a krajinného rázu i 

přes tyto rozdíly je nezbytné rozvíjet myšlenky trvale udržitelného rozvoje, ekologické 

zemědělství, ochrana ohrožených druhů. 
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3.4  Společenské a komunikační hledisko 

3.4.1 Předmluva  

Tato sekce se zabývá sociálními a komunikačními hledisky, které se týkají zakládání a správy 

příměstských parků. Soustředí se zejména na informovanost občanů a zainteresovaných stran a na 

programy zapojení.  

Tato analýza se především věnuje potenciálním překážkám v této oblasti a v rámci analyzovaných 

příměstských parků poukazuje na osvědčené postupy a navrhuje řešení.  

3.4.2 Hlavní problematika  

Převážně inovativní charakter příměstských parků, který představuje nový model vztahu mezi 

občany a jejich okolí, předpokládá vyspělou a fungující občanskou společnost. 

Příměstské parky přesahují koncept parku sloužícího jen jako pouhý nástroj k zachování a ochraně 

přírodních a kulturních hodnot. Naopak, tento typ parku představuje rovnováhu mezi lidskou 

přítomností, antropogenní činností a environmentálními hodnotami. Tento nový směr vyžaduje i 

nový způsob myšlení. Příměstské parky by neměly být považovány za pouhé pasivní prvky řízené 

příslušnými úřady. Měly by patřit celé komunitě a mít význam jako nástroj efektivního místního 

rozvoje a aktivního občanské společnosti. 

V této souvislosti je důležité zřídit různé úrovně společenských a komunikačních iniciativ, které 

budou park aktivně propagovat. 

• Poskytování informací 

V obou fázích (během zakládání, i v rámci správy parku) je prvním krokem poskytování 

informací. Všechny sledované parky aktivně poskytují občanům a návštěvníkům informace. 

Navzdory zvyšující se závislosti na informačních a komunikačních technologií, jsou nadále 

využívány i tradiční nástroje jako tištěné informační materiály (např. zpravodaje, letáky) a 

televize.  

Za zmínku stojí fakt, že informace neplynou pouze směrem od parku k uživatelům. 

Sofistikované informační systémy shromažďují zpětnou vazbu také od návštěvníků parku.  
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• Služby návštěvníkům  

Služby návštěvníkům nejenže zjednodušují a zpříjemňují čas strávený v parku, ale také zvyšují 

možnost interakce uživatele se správou parku, a prohlubují znalosti a povědomí o přínosech 

parku a jeho strategických cílech. Navíc vytváří obraz parku jako veřejného místa vhodného ke 

společenským a rekreačním aktivitám.  

Služby by se měly lišit podle toho, pro kterou cílovou skupinu návštěvníků jsou vytvořeny. 

Mohou zahrnovat vzdělávací formu, která úzce souvisí s péčí o životní prostředí, zdraví a 

sociálním začleněním.  

• Zapojení účastníků  

Účast místních obyvatel a zúčastněných stran při vytváření a správě parku napomáhá získat 

funkční vztah mezi těmi, kdo park vytváří  a spravují, a uživateli parku. Takový přístup přináší 

pochopení a sdílení cílů parku. 

Jde zde o víc, než jen o poskytování informací, což je nezbytný předpoklad pro aktivní zapojení 

veřejnosti, ale i sdílení znalostí a plánů do budoucna. Vyžaduje to však úsilí správy parku a 

závazek pro veřejnost. 

• Partnerství  

Hlavní fáze komunikace se týká skutečného zapojení neziskových organizací, podniků a občanů. 

Tato spolupráce může sahat od řízení služeb nebo specifických oblastí parku (např. Park della 

Piana v Toskánsku, Seine – Saint - Denis), až po rozvoj a regulaci zemědělských a lesnických 

činností (např. Lille Metropole, Vitosha Přírodní park, Silesia Metropolis) nebo po dobrovolné 

aktivity kontroly a péče o park (např. Park Sud a Park Nord Milano, Aberdeen, Andalusie). 
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 Níže uvedená tabulka poskytuje přehled o společenských a komunikačních iniciativách v analyzovaných příměstských parcích. 

3.4.3 Přehled charakteristik parku  

 

 

Park  Georges 
Valbon 
Park,  

Síť 
chráněnýc
h oblastí,  

Metropolit
ní přírodní 
prostory  

Monsanto 
příměstský 
park 

Příměstský 
lesopark   

Slezský 
metropol
itní 
příměsts
ký park 

Danube-
Ipoly 
Národní 
park 

Systém 
příměstský
ch parků 

VITOSHA 
Přírodní 
příměsts
ký park  

Systém 
chráněný
ch oblastí 
regionu 
Lombardi
e  

Draha
ň -
Troja 
Přírod
ní park 

Zografou 
příměstský 
park  

Metropol
itní 
zeměděls
ký park  

Lokalita  Seine-
Saint-
Denis 

Andalusie LILLE Lisabon Košice Slezská 
metropol
e 

Maďarsko Aberdeen Sofie Lombardi
e 

Praha Athény  Toskánsk
o 

Poskytování a 
šíření 
informací 

X X X X X X X X X X X X X 

Sociální 
služby pro 
uživatele 
parku  
 

X X X X X X X X X X  X X 

Účast  X  X  X X   X X   X 

Propagace 
partnerství a 
sociální 
angažovanost  

X X X  X X X  X X   X 
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3.4.4 Překážky 

V průběhu analýz příměstských parků byla zjištěna celá řada překážek, které vznikaly na 

výše popsaných způsobech komunikace. 

• Konfliktní využívání parku  

Některé oblasti příměstských parků jsou využívány nadměrně (např. turistika), naopak 

jiné oblasti jsou sportem, rekreací nebo turistikou prakticky nezatíženy. Obecně lze říci, 

že využití parků je velmi různorodé - přichází sem prarodiče s dětmi, lidé venčí psy či 

jezdí na kolech, starší lidé obdělávají zahrádky, mladí sportují, jiní pořádají pikniky. 

Případná zemědělská činnost je často v rozporu se společenským využitím.  

Vzhledem k rozmanitosti činností není snadné dosáhnout kompromisu mezi místními 

subjekty (soukromí vlastníci pozemků, uživatelé, místní obyvatelé, firmy atd.) 

Do značné míry souvisí tento problém s nedostatkem komunikace o funkcích parku a 

nedostatečné informovanosti majitelů pozemku o environmentálních, společenských a 

ekonomických příležitostech, které mohou příměstské oblasti poskytnout.  

• Nedostatečná informovanost veřejnosti a asociální chování 

Časté je poškozování parků od návštěvníků, kteří jsou lhostejní k životnímu prostředí 

(např. sportovci). Například budování zařízení sloužících ke sportování by mělo probíhat 

na základě kvalitně vypracované analýzy, aby nedošlo k poškození přírody a rázu 

krajiny. (více v kapitole 3.7 Infrastruktura a Přístup k dalším informacím). 

Volně přístupné prostory a zařízení často lákají skupiny návštěvníků, kteří se nevhodně 

chovají a poškozuji park a vybavení. Další problém vzniká uzavíráním cest soukromými 

vlastníky a to nejen za účelem bydlení, ale i zřízení skládek. Některé parky se potýkají s 

fenoménem výstavby malých nelegálních domků, které využívají k přespání 

bezdomovci. 
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• Konflikt mezi člověkem a divokou přírodou 

Setrvávající problém je najít správnou cestu, jak zkombinovat ochranu divoké přírody a 

přítomnost člověka v parku. Přítomnost některých druhů může například návštěvníky 

rušit. Jedním z příkladů jsou netopýři žijící v trhlinách budov, neboť nejenže velké 

množství guána, které produkují, způsobuje nepříjemný zápach, ale současně také 

poškozuje budovu samotnou. Vzhledem k tomu, že netopýři často trpí parazity, z nichž 

se někteří mohou přenášet na člověka, mohou způsobovat zdravotní problémy (např. 

Národní Park Danube - Ipoly).  

Zvyšující se počet velkých sportovních aktivit a jejich účastníků představuje riziko v 

oblasti správy parku a ochrany přírody (např. zničení kilometrů cest kvůli závodu s 3000 

účastníky ve městě Lille).  

3.4.5 Osvědčené postupy 

Množství potenciálních řešení bylo použito ve sledovaných parcích. 

• Podpora šíření informací  

Škála způsobů jak šířit informace o ochraně životního prostředí je dlouhá: např. webové 

stránky, tištěné materiály (brožury, zpravodaje nebo letáky), články v místních mediích, 

veřejné akce, veletrhy, výstavby nebo způsoby přímé komunikace (osobně, pro 

telefonu, elektronickou poštou).  Je vhodné využít i akcí typu "den otevřených dveří", 

kde se může veřejnost blíže seznámit s prací správy (např. Drahaň – Troja v Praze, Seine 

– Saint - Denis, Přírodní Park Vitosha). 

Příměstské parky by měly využívat inovativních prostředků komunikace jako jsou např. 

“Informační body parku“, které poskytují informace, distribuují materiály a propagují 

iniciativy parku. Tyto informační body mohou být vybudovány v rámci stávajících 

objektů (např. u rekreačních zařízení), čímž se sníží náklady a začlení se do oblastí s 

vyšším počtem uživatelů. (např. Park Sud Milano). 
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• Vzdělávací aktivity  

Příměstské parky skýtají příležitost k realizaci vzdělávacích a informačních aktivit. 

Vzdělávání jde využít k tvorbě občanské společnosti navázané na park a jeho aktivity. 

Některé parky tyto informace poskytují zdarma, jiné nabízejí cenově dostupné 

prohlídky s průvodcem, další kombinaci obou. Forma závisí na specifikaci příslušné 

cílové skupiny: malé děti, studenti, veřejnost, rodiny, hendikepovaní, lidé se zvláštními 

zájmy ve floře a fauně atd. Tyto služby je možno propagovat různými způsoby: 

vydáváním pravidelného kalendáře s akcemi, oznámením na webových stránkách 

parku, distribucí informačního materiálu atd. (např. Seine – Saint - Denis, Slezské 

Metropole, Přírodní Park Vitosha, Andalusie, Přírodní park Drahaň - Troja v Praze, 

Monsanto Lisabon, Lombardie, Park della Piana Toskánsko). 

• Aktivní zapojení do činností parku 

Příměstské parky mají mnoho možností jak zapojit veřejnost do činnosti parku. Níže 

uvedené patří mezi nejčastější případy. 

Iniciativy dobrovolníků (více viz kapitola 3.3 Environmentální problematika) jsou v 

příměstských parcích častým jevem. Zahrnují úklid ploch, výsadbu stromů, obnovu 

dětských hřišť anebo monitorování rostlin a živočichů (např. Národní Park Dunaj-Ipoly, 

Přírodní park Drahaň - Troja, Seine – Saint - Denis, Park della Piana Toskánsko). Někdy 

jsou dobrovolnické aktivity dokonce propojeny s programy společenské odpovědnosti 

firem (např. Přírodní Park Vitosha). Některé parky (např. Park Nord Milano, Aberdeen) 

mají dobrovolné ekologické stráže, které svůj čas věnují ochraně životního prostředí, 

poskytování informací a monitorování.  

Podporováno je také aktivní zapojení znevýhodněných skupin, dle jejich schopností. 

Téměř všechny parky skýtají možnosti i pro hendikepované návštěvníky (přizpůsobená 

zařízení, aleje, pěšiny, speciální infrastruktura, naučné stezky atd.), které jim umožňují 

park navštívit a těšit se z přírodních a venkovních aktivit (např. Andalusie, Přírodní park 
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Vitosha, Seine – Saint - Denis, Slezské Metropole, Lombardie, Metropole Lille, Přírodní 

Park Danube - Ipoly, Košice). 

Mezi další aktivity patří hospodaření v městských zahrádkách, které umožňuje 

obdělávat malé části parku. Jedná se o způsob sociální interakce, který přežil období 

rozrůstání městské zástavby (např. Park Nord Milano). Práce, kterou v těchto oblastech 

provádí její obyvatelé (často starší lidé) zamezuje nevhodnému využívání těchto ploch. 

•  Aktivní zapojení prostřednictvím zpětné vazby a struktury řízení  

Zpětná vazba je od uživatelů získávána především pomocí anket, průzkumů veřejného 

mínění, dotazníků, rozhovorů, veřejných setkání a slyšení. K pochopení a řešení potřeb 

uživatelů parku se dále používají např. telefonní rozhovory (zejména s výletníky - např. 

Metropole Lille). K tomu, aby byla zaručena aktuálnost očekávání a zpětné vazby 

uživatelů, je nezbytné tyto aktivity provádět pravidelně (např. Slezské Metropole, 

Přírodní park Drahaň - Troja v Praze, Seine – Saint - Denis, Andalusie, Přírodní park 

Vitosha, Metropole Lille, Národní Park Danube - Ipoly). 

Chceme-li více než jen zpětnou vazbu, můžeme zřídit konzultační komisi, výbor 

uživatelů. Vzájemným dialogem lze dojít k řešení problémů nebo k rozvoji společných 

projektů. Tyto struktury obvykle zahrnují zástupce uživatelů organizací, vlastníků 

pozemků, komunit, místních sdružení, nevládních organizací, výzkumných a 

vzdělávacích institucí (např. Seine – Saint - Denis, Přírodní Park Vitosha, Park Sud 

Milano). Zúčastněné strany se mohou zapojit prostřednictvím konkrétních plánovacích 

událostí (zvláštně užitečné ve fázi vzniku parku a jeho koncepce), jako jsou např. 

účastnická fóra s obyvateli a zúčastněnými stranami (např. Park Parco della Piana v 

Toskánsku). 

• Sledování aktivit (viz sekce 3.2 Management) 

V zájmu zlepšení kvality služeb a zajištění rovnoměrnějšího využití prostoru parku je 

nezbytné návštěvníky monitorovat průběžně. V rámci případové studie provádělo 

strukturované monitorování návštěvníků pouze několik parků. Toto monitorování 
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ukazuje typologii uživatelů, počet návštěvníků, období užívání a nejvyužívanější oblasti 

(např. Metropole Lille, Park Nord Milano, Aberdeen). V dalších případech (např. Přírodní 

park Vitosha, Park della Piana Toskánsko) se monitorování provádí jen v konkrétních 

oblastech parku, jako např. v chráněných územích či na konkrétních turistických trasách. 

Následující tabulka zobrazuje monitorovací činnosti některých případových studií.  

Název parku a 
jeho umístění 

Systém 
monitorování 
návštěvníků 

Způsoby  Frekvence  Typologie údajů 

Metropolitní 
přírodní oblasti, 
LILLE  

Částečné 2 typologie: 
Parky se vstupným: 
Počet návštěvníků je 
jednoduše spočítán, 
návštěvníci jsou vyzváni, 
aby poskytli informace o 
tom, odkud pocházejí. V 
několika bezplatných 
parcích jsou 
automatické turnikety.  

Statistická analýza a 
následná zpráva 
zhotovena každé 4 
roky obsahuje 
kvantitativní údaje 
rozdělené podle 
roku a typologie 
parku (vstupné / 
zdarma). 

Parky se vstupným, 
kontaktní údaje 
uživatelů.  

Příměstský park, 
KOŠICE 

Ne    

Slezské 
metropole, 
Příměstský Park, 

Ne    

Systém 
příměstského 
parku, 
ABERDEEN 

Ano  na některých trasách 
jsou automatické 
turnikety  

Každých 6 měsíců   

VITOSHA 
příměstský 
přírodní Park, 
SOFIA 

Částečně  Park je rozlehlý (kolem 
27000 hektarů) a má 
mnoho vchodů.  
Sociologické šetření a 
průzkumy jsou 
prováděny pravidelně.  

Každé 2 – 3 roky, v 
závislosti na finanční 
dostupnosti.  

Údaje jsou 
shromažďovány 
pouze v určitých 
oblastech / trasách. 
Zabývají se 
demografickými 
charakteristikami – 
věk, skupina, sociální 
status atd. 

Drahaň-Troja 
přírodní park, 
Praha 

Ne    

Park agricolo 
della Piana, 
Toskánsko 

Částečné V současné době je 
monitoring návštěvnosti 
vytvořen pouze v WWF 
chráněné oblasti 
Focognano.  

Pravidelný sběr dat 
je prováděn na 
základě vstupenek, 
klasifikován dle 
typologie 
návštěvníků.  

Počet návštěvníků je 
klasifikován dle 
typologie uživatele: 
dospělí, děti (školáci), 
fotografové, 
dobrovolníci.  
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3.4.6 Klíčové body  

• Klíčovým prvkem při založení a správě parku je zapojení zúčastněných stran, nicméně 

vyžaduje pečlivé posouzení různých požadavků jednotlivých skupin 

Příměstský park je nástrojem společenské propagace a sociálního kapitálu. Slouží k 

zapojení skupin obyvatel, stejně jako ke zvyšování stupně odpovědnosti k veřejnému 

prostoru. Zúčastněné strany však mohou park využívat pro různé environmentální, 

sociální a hospodářské účely, které nejsou vždy kompatibilní. Pravidla, předpisy a 

činnosti musí brát tato hlediska v úvahu i v případě propagace a udržování hodnoty 

parku a šíření kultury správného a udržitelného používání.  

Správa parku by tak nejprve měla pracovat na identifikaci a analýze těchto potřeb 

(pomocí různých metod – od anket po plánování akcí až k zahájení konzultací) a poté se 

skupinami pokusit tyto rozdílné požadavky zkombinovat. 

• Úroveň zapojení se může lišit dle parku a územní charakteristiky a dle probíraného 

tématu 

Základním prvkem všech řídících aktivit parku jsou nepřetržité informační kampaně, 

které používají uživatelsky přístupné prostředky. Nezaručují však aktivní zapojení.  

Správa parku musí podporovat aktivní účast klíčových subjektů za účelem sdílení 

rozhodování o rozvoji parku. Činnosti jsou různé - od sociálních a volnočasových aktivit, 

po dobrovolnictví a vzdělávání, až k účasti v řídících výborech. Vedení parku musí pro 

svůj specifický kontext navrhnout tu nejvhodnější strategii.  

• Sledování nálad návštěvníků je nezbytné a mělo by zahrnovat širší zpětnou vazbu 

Pravidelné průzkumy návštěvníků parku jsou důležité k získání zpětné vazby o úrovni 

spokojenosti, požadavcích a zájmech návštěvníků. Mělo by podporovat výraznější 

konzultace s okolím, a zajistit strukturovaný způsob řešení konkrétních problémů 

konkrétními akcemi. 
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3.5 Kulturní aspekty  

3.5.1 Předmluva  

Vzhledem k blízkosti a vzájemnými vztahy s městem, oživují příměstské parky důležité 

aspekty kulturní a teritoriální identity místa nebo komunity. Prostřednictvím přírodních, 

ekologických a člověkem vytvořených prvků může tato oblast vyprávět příběhy o 

nejdůležitějších historických momentech a dlouhém společném vývoji člověka a přírody.  

Příměstský park tak často reprezentuje nejen hodnotu jediného, často výjimečného 

kulturního dědictví, ale také složitější vztahy mezi přírodou a kulturou. Poskytuje také 

svědectví o tom, jak udržet, obohatit a chránit toto jedinečné dědictví.  

Tato sekce obsahuje přehled o otázkách týkajících se kulturní role příměstských parků a 

typologie kulturního dědictví nalezeného ve sledovaných parcích, dále popisuje související 

překážky a některé osvědčené postupy, kterými mohu být tyto překážky řešeny.  

3.5.2 Hlavní problematika  

Kulturní dědictví je základním prvkem většiny příměstských parků. 

Příměstské parky jsou ukázkou způsobů života a práce předchozích generací. V některých 

najdeme archeologické artefakty, které sahají až do pravěku, jiné dokumentují způsob 

života našich předků od významných historických období až po současnost. V příměstských 

parcích najdeme významnou architekturu a budovy (např. hrady, pevnosti, stěny) a ukázky 

dřívějšího průmyslu (např. zemědělství, hornictví, lesnictví, stavba a vojenské využití). 

Nalezneme zde důkazy adaptability a vynalézavosti našich předků, např. dočasné změny 

využití některých budov pro účely bydlení a továren během 2. světové války. Ukázka dávno 

zašlých časů může sloužit jako připomínka, že nemáme přírodu brát jako samozřejmost, 

např. staré vodohospodářské stavby postavené během dlouhodobého nedostatku vody. 
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Příměstské parky mohou být i místem, kde lidé, prostřednictvím pomníků a památníků, 

vzpomínají na ty, jejichž životy byly během války vyhasly. Mají i náboženský význam, často v 

nich nalezneme kaple, kláštery a další stavby spojené s náboženstvím.  

Dalším častým kulturním tématem je rekreace. V mnoha případech parky dokumentují 

společenské dějiny, ukazují doby, kdy byla rekreace luxusem určeným jen aristokracii. 

Aristokraté založili mnoho parků a zahrad za účelem zábavy a filantropie, které se dodnes 

zachovali a veřejně užívají. Zábavy, studium a oslava přírody byly často prvotním důvodem 

k jejich rozvoji a v mnoha místech jsou dodnes oceňovány dovednosti jako zahradnictví, 

krajinářství a lesnictví jako prvek samotného kulturního dědictví.  

Příměstské parky slouží jako místa k zamyšlení, povzbuzení a inspiraci. Toto očividně není 

nový jev, v příbězích dnešních parků najdeme “strom, pod kterým Manzoni složil “il 5 

maggio” – ódu na Napoleonovu smrt a “obrovský buk, který byl svědkem představení árie 

Norma v podání paní Schodel, oslavované divy počátku 20. století”, anebo kanál, vedle 

kterého Lorenzo de Medici spolu se svým dvorem navštěvoval jelení závody na farmě 

Cascine di Tavola, postavené během renesance dle Leonardova projektu. Takové příběhy 

jsou ideální příležitostí k zapojení lidí do ochrany těchto míst a k vytváření nových prostor 

pro umělce, muzikanty, kulturní rozvoj a slavnosti. 

Důležitá je i právní ochrana kulturního dědictví, která chrání mnoho kulturních prvků 

uvedených v národních, regionálních a místních rejstřících. Nicméně, panuje zde všeobecné 

pochopení, že stejně důležitou roli v ochraně těchto oblastí hraje lidská radost, porozumění 

a ocenění příměstských parků, protože v tu chvíli si jsou lidé vědomi toho, co mohou ztratit, 

mohou se poučit z naší historie a tyto vědomosti pak využít pro příští generace. Mnoho 

parků má výbornou znalost kulturního dědictví a historie parku, což je doloženo 

zachovalými budovami, zahradami či jinými stavbami. Některé parky jsou pravidelným 

dějištěm důležitých událostí a aktivit, které návštěvníky lákají na neformální a zábavné 

formy vzdělávání pro všechny věkové kategorie. Většina oblastí vydává na podporu parků 
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publikace - např. knihy a letáky, jimiž se snaží zvýšit porozumění lidí o jejich kulturním 

významu, což také pomáhá zvýšit hodnotu, kterou jim lidé přičítají.  

Před tím, než se budeme věnovat překážkám a osvědčeným postupům v oblasti posílení 

kulturní role příměstského parku, ukazuje níže uvedená tabulka hlavní kulturní rysy a 

aspekty přítomné v analyzovaných příměstských partnerstvích. 
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3.5.3 Přehled typických rysů parku  

Slezský 
metropolitní 
příměstský 
park 

Danube Ipoly 
ředitelství 
Národního 
parku  

Vitosha 
ředitelství 
přírodního 
parku 

Region 
Lombardie 
Systémy 
chráněných 
oblastí - jih 

Region 
Lombardie 
Systémy 
chráněných 
oblastí - sever 

Metropolitní 
zemědělský 
park 

Monsanto 
příměstský park  

Příměstský 
lesopark   

Drahaň-Troja 
přírodní park  

Lille Přírodní 
prostory  Kulturní aspekt / park a 

lokalita 

Slezská 
metropole 

Maďarsko Sofia Lombardie Lombardie Toskánsko Lisabon Košice Praha Lille  

Stručný popis 
hlavního 
kulturního 
zázemí parku.  
 

 Spíše 
rekreační role 
než kulturní 
(nejsou zde k 
dispozici žádné 
speciální 
zařízení na 
realizaci 
kulturních 
akcí). Pouze 
několik málo 
míst spojených 
s historickými 
událostmi).    

Primárně 
přírodní 
dědictví 
(chráněná 
území) a bez 
možnosti 
(finanční a 
časové) správy 
kulturního 
dědictví).   

 Několik 
kulturních a 
archeologickýc
h objektů s 
národním, 
místním a 
mezinárodním 
významem. 

Primárně 
zemědělské 
dědictví.  

Primárně 
historické 
dědictví: Villa 
Torretta,  Villa 
Manzoni, male 
divadlo Breda, 
Památník 
věnovaný 
deportovaným
, bývalá 
kontrolní věž 
na letišti Breda 
a bunkr Breda. 

Především 
historické 
dědictví 
(archeologická 
naleziště) a 
přírodní 
kulturní 
dědictví 
(chráněná 
území).  

Směs přírodních 
hodnot, 
historického 
dědictví a 
širokého 
programu aktivit.  

Přírodní prostor, 
řada biotopů, 
zachovalé 
přírodní 
bohatství.  

 Obytné plochy s 
přírodním 
dědictvím 
(chráněná 
území), 
historické 
památky, 
Zoologická a 
Botanická 
zahrada.  

Skanzen, 
tematické 
zahrady, 
historické 
dědictví, 
pořádání 
kulturních akcí 
(80 akcí ročně).  

Obecné 
informace 

Význam 
kulturního 
zázemí z hlediska 
návštěvnosti 
 

Nízký  Nízký  Střední  Vysoký Vysoký Vysoký Vysoký Střední Střední 
Vysoký  

 

Kulturní akce 
pořádané v 
parku zřídka / 
často. 

Zřídka  Zřídka Zřídka Často  Často Zřídka Často Zřídka Často Často 

Existuje 
dostatečné 
zázemí pro 
konání kulturních 
akcí.  

Ne  Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ne Ne Ano 

Kultura 

Kulturní akce 
jsou pořádány 
většinou správou 
parku / 
soukromým 

ne/ano  Ano/ ne ne/ano Ano/ne Ano/ne Ano/- -/ano Ano/ne Ano/ne Ano/ano  
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sektorem, který 
si plochu 
pronajme. 

Finanční příjmy z 
kulturních akcí  

- Ano - Ne -   Ne Ne Ne Ne 

Hlavní kulturní 
akce  

Velký dětský 
piknik města 
Katovice, noční 
akce při letním 
slunovratu, 
OFF Festival, 
Mediawave 
Festival, 
Květnový 
piknik, oslava 
konce léta. 

  

 Vesnické 
posvícení, den 
kostela Sv. 
Petka, jarmark. 

Vzdělávací 
workshopy. 
Koncerty 
klasické hudby 
music. 
Tematické 
semináře. 
Letní škola 
restaurování 
pomníků.  
Zemědělské 
učiliště. 

Microlab, FB, 
Festival parku, 
sportovní akce 
(Alpin Cup), 
Živé divadlo, 
návštěvy 
bunkru Breda. 

Ekologicko-
vědecký 
festival.  
Svátek oázy, 
Campi Bisenzio 
– den akcí. 
 Cena etrusca – 
večeře a 
debata. 
 – jarní jízda na 
kole. 

Hudební Festival, 
Delta Tejo; 
Filmový Festival -
Extensão de 
Lisboa do 
Cine_Eco 

železnice pro 
děti  - "Katka" 
parní lokomotiva 
-  v provozu 
v letní sezóně 

Haltýř – otevření 
studny, Free Fest 
Troja, Trojská 
buchta,   Trojský 
den, Letní kino, 
Trojský 
orientační běh, 
Dny evropského 
dědictví, , 
European 
Heritage Days, 
Trojské vinobraní 

Pláže na konci 
světa, 

 
Umělecký 
festival –mezi 
jezerem 

 
La fête de s 
momes 

 
Mozaika 

Kulturní zázemí 
je hlavní / 
výjimečný cíl 
vzdělávacích 
exkurzí  

Ne Ne Výjimečný  Hlavní  výjimečný  Hlavní   - Výjimečný Výjimečný Výjimečný 

Vzdělávací 
exkurze 
zaměřené na 
kulturní památky 
jsou v parku 
organizovány 
často / 
výjimečně.  

Ne Ne  Výjimečně Často  Výjimečně Výjimečně Často Často Výjimečně Výjimečně Vzdělávání 

Vzdělávací 
exkurze se konají 
hlavně ve 
vzdělávacích 
ústavech  

- Ne  Ne  Ano  Ne    Ano Ano Ano Ne  

Dějiny  
Historické 
památky (hrady, 
zříceniny, staré 
průmyslové 
objekty) jsou 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 
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přítomny v 
parku. 

Historické 
památky 
představují 
hlavní cíl 
návštěvníků. 

Ne Ne Ne Ne Ano     Ne Ne Ano 

Historické 
objekty jsou 
denně přístupné 
a otevřené.  

Ano Ne Ne všechny  Ne  Ne    Ano  Ano  Ne Ano  

Vstup do 
historických 
objektů je 
zdarma. 

- Ano Ne do všech Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne do všech 

Historické 
objekty byly 
přestavěny a 
jsou používány 
na kulturní akce 
(koncerty, 
festivaly atd.). 

- Ne  Ne  Ano  Ano  Ano   Ne  - Ano  

Přírodní památky 
představují 
pouze kulturní 
aspekt.  

Ne  Ano Ne  Ne  Ne    Ne  Ano Ne  Ne 

Přírodní  Kulturní 
prostředí je 
zastoupeno také 
zemědělským 
dědictvím.  

Ne  Ne  Ne  Ano/ne Ne  Ano Ne  Ne  Ano Ano 

Finanční podpora 
pro kulturní 
objekty.  

Veřejná Ne 
Někdy veřejná, 

málokdy 
soukromá 

veřejná / státní 
/ soukromá 

veřejná / státní 
/ soukromá 

Veřejná 
veřejná / státní / 

soukromá 
Veřejná 

Veřejná / někdy 
soukromá 

70 % veřejná , 20 
% soukromá, 
10% příjmy ze 

vstupného  
Finanční  Kulturní objekty 

nejsou finančně 
podporovány, 
rozpadají se a 
ztrácí atraktivitu.  

Ne Ano  
Ano, s 

výjimkami 
Částečně Ne      Ano Ne Ne  
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K dispozici jsou 
dostatečné 
informace o 
kulturních 
objektech.  

Ne  Ne  Ne  Ne  Ne Ne Ne Ano Ano Ano 

Veřejnost získává 
informace z 
brožury / webové 
stránky / 
informačních 
tabulí.  

webové 
stránky / 

informačních 
tabule 

ne 

Brožura / 
webové 
stránky / 

informačních 
tabule 

Brožura / 
webové 
stránky 

webové 
stránky 

Brožura / 
webové 
stránky 

Brožura / 
webové stránky / 

informačních 
tabule 

ne 

Brožura / 
webové stránky / 

informačních 
tabule 

Brožura / 
webové stránky / 

informačních 
tabule 

Veřejnost získává 
informace pouze 
z tabulí v parku  

Ne  Ne  Ne Ne  Ne    Ne  Ano Ne  Ne  

Media 

Existují knihy, 
které popisují 
kulturní zázemí 
parku.  

Ne  Ne  Ano Ano Ano   Ano Ne  Ano 
Ano, pro 1 

konkrétní projekt 

Dostupnost ke 
kulturním 
památkám je 
nedostatečně 
nebo špatně 
značena. 

Ano Ano 
Ano, s 

výjimkami 
Ano Ano Ano Ne Ne Ne Ne  

Majitel 
kulturních 
objektů  

Veřejný sektor  Správa parku  Veřejný sektor 
veřejný/ 

soukromý/ 
správa 

veřejný/ 
soukromý/ 

správa  
Veřejnost  

Správa (nízký 
rozpočet) 

Veřejný sektor Veřejný sektor Veřejný sektor 

Majitel 
nespravuje 
kulturní objekty  

Ne  Ano Ano/ne Ne Ne     Ne - Ne 

Hlavní 
problémy  

Vlastnictví 
odrazuje údržbu 
projektu, který 
pak chátrá.  

Ne  Ano  Ano Ano/ne Ano/ ne Ano   Ano Ne  Ne  
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3.5.4. Překážky  

Zachování a propagaci kulturního dědictví příměstského parku brání řada překážek. Jako hlavní 

byly zjištěny následující problémy:  

• Vliv člověka   

Ochrana před následky lidské činnosti jako např. vandalismus či zakládání ohňů bývá starostí 

správy příměstských parků a měla by být brána v úvahu již při zakládání nových oblastí (jako 

např. v Seine – Saint - Denis). Asociální chování návštěvníků je řešitelné obtížně, neboť 

prosazování zákona není samo osobě dostačující.  

• Nedostatečná  údržba  

Další významnou hrozbou pro naše kulturní dědictví je jeho nedostatečná údržba, což může 

snížit jeho hodnotu a význam (např. Košice, Přírodní Park Vitosha, Slezské Metropole). 

Zanedbané objekty mohou podporovat další znehodnocování vandaly a ostatní návštěvníky. 

Tento problém je často zhoršen majetkoprávními vztahy. 

• Obtíže s nalezením rovnováhy mezi lákáním návštěvníků a ochranou kulturních hodnot  

Častý je konflikt mezi ekonomickou, sociální a environmentální stránkou z hlediska ochrany 

stávajících příměstských parků a vytváření nových parků (např. Aberdeen). Musí existovat 

rovnováha mezi snahou přilákat do parku návštěvníky a ochranou jeho kulturních a přírodních 

prvků. Ekonomické tlaky (nutnost příjmů do rozpočtu, a to z turistiky, pořádáním kulturních 

aktivit) mohou zároveň způsobit škody na kulturním dědictví (např. Metropole Lille).  

• Nedostatek povědomí o významu místního kulturního dědictví 

Ačkoliv byly v některých parcích partnerských států provedeny rozsáhlé studie na téma kulturní 

dědictví, díky nimž se zvýšilo povědomí veřejnosti a ochrana parku, neděje se tak všude (např. 

Monsanto Lisbon, Toskánský Park della PIana). Některé parky trpí nedostatkem znalostí a 

informací o kulturním dědictví, což ztěžuje jednak ochranu kulturního dědictví, tak 

povzbuzování lidí k tomu, aby parku přikládali zasloužený význam. 
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3.5.5. Osvědčené postupy 

• Vzdělávání a odborná příprava (více viz sekce 3.4 Společenské a komunikační aspekty)  

Hodnota kulturního dědictví může být zvýšena prostřednictvím tematických výstav, akcí a 

festivalů (např. Lombardský Park Nord Milano, Drahaň - Troja, Lille, a Košice). Osvědčilo se i 

zapojení školáků do zvyšování povědomí o kulturním dědictví (např. Monsanto Lisabon), 

opravy poškozených památek (původní technologií) a úprava zeleně. Tyto aktivity povzbuzují 

obyvatele k tomu, aby si svého dědictví cenili a pečovali o něj, čímž podporují ochranu 

historických budov v parcích (např. Přírodní Park Vitosha). 

• Obnova kulturního dědictví 

Existuje několik dobrých příkladů renovace, kterým se daří kulturně významné prvky vrátit zpět 

do užívání a pomáhá je chránit a zachovávat, např. historické průmyslové stavby jsou 

přebudovány  na divadla, galerie, hotely, restaurace a cukrárny (např. Park Nord Milano, 

Přírodní park Drahaň - Troja, a Národní Park Danube - Ipoly). Tato moderní využití pomáhají 

generovat příjmy a povzbuzovat zájem veřejnosti, a zároveň podporují pocit sounáležitosti 

s daným místem, včetně utužení sociálního povědomí o společné historii. 

• Komunikace (více viz sekce 3.4 Společenské a komunikační aspekty)  

Úspěšným způsobem pokrytí mnoha úrovní a oblastí zájmu může být program komunikace 

prostřednictvím průvodců, specializovaných map (např. Košice, Přírodní Park Vitosha), 

technických seminářů (např. Park della Piana Toskánsko), restaurátorských činností a dalších 

podobných aktivit.  

Tyto aktivity mimo jiné podporují vybízí k pochopení hodnoty tohoto dědictví. Tuto oblast - 

rozšíření způsobů komunikace je potřeba dále zkoumat, např. sociální sítě, mobilní či 

internetová komunikace.   

• Rozšíření míry účasti a financování  

Díky neustálému tlaku na rozpočet údržby parku a jeho kulturního dědictví, je daná komunita 

vybízena k větší odpovědnosti za správu místních parků (např. Aberdeen). Tato cesta nabízí 

výhody z hlediska posílení komunity, rozvoje dovedností, zaměstnatelnosti a sociálního 
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začleňování. Skupiny v rámci komunity mohou mimo jiné získat přístup k finančním zdrojům, 

které nejsou místní samosprávě vždy k dispozici. (viz sekce 3.6 Ekonomické aspekty, pro více 

informací).  

Pro příměstské parky je rozšiřování měst často spíše hrozba, může však pro ně znamenat i 

příležitost. Podporováním role kulturního vlastnictví a jejich schopnosti poskytnout pocit 

jedinečnosti, je možné park vnímat jako klíčový element nové příměstské krajiny. Je však 

nutné, aby v tomto směru spolupracovala správa parku s rozvahou.  

3.5.6. Klíčové body  

• Kulturní dědictví by mělo být klíčovým faktorem v procesu rozhodování o založení parku a jeho 

rozvoji 

Kulturní dědictví je důležitým faktorem při zakládání budoucích příměstských parků. Volba 

založení nového příměstského parku v místech, ve kterých se nachází kulturně významné 

prvky, pomůže zajistit jejich zachování a pomáhá také chránit pozůstatky kultury Zároveň dává 

lidem příležitost k pochopení a uznání parku. Kulturní aspekty přidávají další rovinu zájmu o 

příměstské parky, která může přilákat návštěvníky a posílit jedinečnost parku.  

Je třeba pečlivě zvážit rovnováhu a jednotu environmentálního a kulturního dědictví a jeho 

využití. Podpora příslušného prvku musí přispívat k jeho obnově, a ne k dalšímu úpadku či 

nadužívání. 

• Komunikace a zapojení je klíčem k zachování a podpoře kulturního dědictví příměstských parků 

K podpoření zájmu obyvatel o kulturní dědictví parku je nezbytná externí komunikace. Pro 

zvýšení hodnoty kulturních, architektonických, krajinných a přírodních prvků parku jsou 

důležité zejména veřejné akce, jako výstavy, festivaly a přehlídky.  

Vzdělávání a propagace kulturních činností na různých úrovních (školy, široká veřejnost, 

odborné kurzy, výzkum) je fundamentální nejen ke zvýšení povědomí a odpovědnému 

využívání environmentálních a kulturních zdrojů, ale také proto, že je možné tyto akce 

organizovat v kulturních budovách parku, a tím podporovat jejich obnovu a opětovné 

používání. 
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• Nedostatek finančních prostředků k založení a správě parku by mělo být řešeno prostřednictvím 

integrovaného programu různých činností 

Nedostatek finančních prostředků na údržbu a rozvoj kulturního dědictví vyžaduje, aby se 

programy zaměřily na zapojení obyvatel, subjektů a vlastníků s těmito cíly: vytvořit 

koordinované a integrované aktivity určené ke správě zásahů, vydělat finanční prostředky pro 

park a jeho zaměstnance a udržet vitalitu samotného parku.  

Kromě toho by mělo vedení parku zajistit umístění parku v kontextu místního rozvoje, a to v 

zájmu ochrany území, ale také k využívání a získávání příjmů z kulturního dědictví inovativními 

způsoby. 

 

 3.6 Ekonomické Aspekty  

3.6.1 Předmluva 

Tato sekce se zabývá ekonomickými aspekty příměstských parků. Zaměřuje se především na 

identifikaci modelů financování, které mohou být přijaty určitými typy parků. V tomto kontextu je  

park považován nejen za instituci, která je financována prostřednictvím externích subjektů, ale 

také jako aktivní subjekt, který je schopen zajistit si vlastní financování svých iniciativ.  

Možná řešení (modely financování) jsou připravena na základě vyhodnocení současné situace, 

nedostatků a osvědčených postupů, které jsou popsány v analyzovaných příměstských parcích a 

dle výsledků specifického průzkumu.  

3.6.2 Hlavní problematika  

Jak je patrné z předešlých kapitol, příměstské parky se liší dle funkcí, ekonomických aktivit a 

poskytování služeb. Legislativní a organizační řád ovlivňuje dostupnost a správu financí, stejně jako 

možnost zapojení se do externího financování a partnerství.  

Příměstské parky jsou obvykle řízeny a financovány vládou, regionálními / oblastními orgány, 

obecními / městskými úřady, agenturami na úrovni rezidentů čí nezávislými orgány. Vzhledem k 

jejich dominantní ekologické a sociální funkci, nejsou příměstské parky většinou (a pravděpodobně 
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se ani nestanou) subjekty úplně finančně soběstačné. Naopak, vyžadují vnější podporu nebo 

dotace. Panuje všeobecné přesvědčení, že se parky nesmí omezovat pouze na pasivní údržbu 

zeleně, ale musí rozvíjet nové a alternativní aktivity a služby, aby si zabezpečili další rozvoj ve 

střednědobém a dlouhodobém horizontu.  

V analyzovaných příměstských parcích byla kapacita finanční soběstačnosti v průměru 20%, a to 

následovně: 

- Většina parků má potenciál zavést doplňkové služby, které mohou park finančně 

posílit, stále jsou však téměř výhradně založeny na veřejných zdrojích.  

- Většina parků má v současnosti úroveň vlastního financování 1,5%.  

- 5 parků ze 13 má vlastní financování mezi 10% a 17,5%, 4 parky mají úroveň 

vlastního financování nejméně 30% a jeden z nich je schopen vlastního financování 

z 70%. 

Současná situace ukazuje, že nejčastějšími partnerskými zdroji vlastního financování jsou: 

- Sponzorství: 50% parků si myslí, že tato příležitost je již využívána, ostatní plánují 

začít s touto metodou nebo předvídat její rozvoj v příštím finančním období  

- Environmentální vzdělávání: patří mezi základní zdroje až u 60% respondentů, avšak 

u 25% respondentů není rozvíjena ani plánována  

- Partnerství: 20 – 35% předpokládá v blízké době vytvoření partnerství s jinými 

subjekty, např. Nepříspěvkové organizace, nadacemi či specializovanými 

agenturami    

- Služby turistům a akce: pouze 25% respondentů disponuje v současné době těmito 

službami, ale téměř všichni prohlašují, že mohou nabídnout další služby v oblasti 

občerstvení, turistiky, kultury, rekreace a sportu.   

Hlavními otázkami, které je nutné zodpovědět v oblasti ekonomického modelu příměstských parků 

jsou:  

• Co je příměstský park a kde jsou jeho hranice? Jak je právně uznaný?  
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• Kdo je za park zodpovědný a jaké jsou jeho zdroje financování?  

• Jaká je struktura nákladů a výdajů ve správě parku?  

• Jaký je rozsah doplňkových aktivit a služeb? Mohou být komerčně využity?  

• Jak je PP vnímán místními zúčastněnými subjekty?  

• Jaký rozsah hospodářské aktivity nepoškodí ekologickou strukturu a rovnováhu parku?  

• Existují nějaké aktivity, které mohou být řešeny externě, a bylo by to přijatelné?  

• Kolik mohou lokální uživatelé platit za služby (např. za služby rekreační, vzdělávací a 

environmentální)? 

• Existují spolehlivé subjekty, s nimiž je možné rozvíjet partnerství v oblasti služeb a údržby?  

• Jak takového partnera zvolit a kdy je vhodné začít s jednáními?  
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Následující tabulka uvádí přehled těchto otázek v analyzovaných příměstských parcích.  

3.6.3 Přehled charakteristik parku  

Název příměstské 
oblasti 

Georges 
Valbon Park 

Sítě 
chráněných 
oblastí 

Metropolitní 
přírodní oblasti 

Monsanto 
Příměstský 
Park 

Příměstský lesní 
Park  

Slezský 
metropolitní 
příměstský 
park 

Národní Park 
Dunaj-Ipoly  

Systém 
příměstských 
parků 

Přírodní 
příměstský park 
VITOSHA  

Region 
Lombardie 
Systémy 
chráněných 
oblastí 

Přírodní park 
Drahaň-Troja  

Příměstský 
park Zografou  

Metropolitní 
zemědělský 
park 

Umístění SEINE St.DENIS Andalusie LILLE Lisabon Košice 
Slezská 
Metropole 

Maďarsko  Aberdeen Sofia Lombardie Praha Atény 
Florencie, 
Toskánsko 

Úroveň řízení 
(rozhodování) a 
další financování:  
1. Stát 
2. Region 
3. Metropole 
4. Obec (místní 
samospráva) 
5. Další subjekty 

4 2, 4 3, 4, 4 4, 5 1, 4 1 4 1, 4 2, 3, 4 4 1, 4 2,4 

Hlavní zdroje 
financování 

Městský 
rozpočet – 
dotace  

Zpoplatnění 
vstupu 

Převody od obcí 
a Metropole 
Lille 

Městský 
rozpočet – 
dotace 

Městský rozpočet 
a vlastní 
financování 

Státní a 
městský 
rozpočet  

Státní 
rozpočet – 
dotace  

Městský 
rozpočet – 
dotace 

Státní finanční 
prostředky a 
dotace městského 
rozpočtu města 
Sofia; další aktivity 
– výdělky 

Městské, 
regionální 
rozpočty a 
rozpočty 
provincií 
(městské části) 
dotace 

Městský 
rozpočet – 
dotace 

Státní dotace  Regionální 
rozpočet – 
dotace   

Další zdroje 
financování / 
vlastní finanční 
činnosti  

Stánky s 
občerstvením 
(velmi málo) 

Stánky s 
občerstvením 

Spolupráce s 
dalšími subjekty 
(např.: průmysl, 
veřejné nebo 
soukromé 
společnosti) na 
financování 
různých 
projektů; daně 
z restaurací, 
vstupné 

Správa lesů, 
daně z 
restaurací, 
včelařství, 
využití 
sportovních 
zařízení 

Příjmy z vlastního 
podnikání; 
Náhrada za 
omezení v 
hospodaření s lesy 
v chráněných 
územích; 
Možné granty a 
státní podpora z 
Ministerstva 
zemědělství k 
rozvoji 
rekreačních aktivit 
 

Daně a příjmy 
ze služeb v 
rekreačních 
střediscích 
(zejména na 
základě 
nájemní 
smlouvy) 

UE 
financování; 
Návštěvnická 
centra; 
Příležitostné 
příjmy z 
prezentací ve 
školách  

Údaje nejsou 
k dispozici  

Lesní 
hospodářství, 
sklizeň sena, 
léčivých rostlin a 
bylin; produkce 
medu; externí 
financování od: 
správy parku, 
NNO, fondů EU, 
soukromých 
dárců, CSR, 
dalších aktivit, 
např. z reklamy v 
parku a muzeích  

Výnosy 
vlastníků nebo 
dalších 
ekonomických 
subjektů 
působících v 
parcích 

Výnosy z 
ekonomických 
projektů 
(příjmy od 
soukromých 
firem a 
ekologického 
zemědělství); 
Financování EU, 
(granty); 
Nadace 
Partnerství  
 

Dotace od 
místních úřadů 
a místních 
firem  

Zemědělství, 
výnosy 
z místního 
tržiště  
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Název příměstské 
oblasti 

Georges 
Valbon Park 

Sítě 
chráněných 
oblastí 

Metropolitní 
přírodní oblasti 

Monsanto 
Příměstský 
Park 

Příměstský lesní 
Park  

Slezský 
metropolitní 
příměstský 
park 

Národní Park 
Dunaj-Ipoly  

Systém 
příměstských 
parků 

Přírodní 
příměstský park 
VITOSHA  

Region 
Lombardie 
Systémy 
chráněných 
oblastí 

Přírodní park 
Drahaň-Troja  

Příměstský 
park Zografou  

Metropolitní 
zemědělský 
park 

Umístění SEINE St.DENIS Andalusie LILLE Lisabon Košice 
Slezská 
Metropole 

Maďarsko  Aberdeen Sofia Lombardie Praha Atény 
Florencie, 
Toskánsko 

Další aktivity 
parku 
(společenské, 
kulturní), které 
mohou přilákat 
návštěvníky a být 
reklamou na 
komerční služby 
(činnosti důležité 
v příměstských 
parcích – 
vytvářející 
náklady, ne však 
nezbytně příjmy) 

ne Vzdělávací, 
rekreační 
činnosti 
prováděné 
cestovními 
kancelářemi či 
obcemi 
(městskými 
úřady) atd.  

Farmářský trh  Vzdělávací, 
sportovní, 
přístup pro 
osoby se 
zdravotním 
postižením 

Velká pozornost je 
věnována 
rekreaci, sportu, 
volnočasovým 
aktivitám  

Sportovní a 
rekreační 
zařízení (v 
zalesněné 
oblasti a do 
vzdálenosti 5 
rekreačních 
center)  

- - Rekreační oblast 
Sofia a Pernik – 
denní a víkendové 
rekreace – a to jak 
v letní a zimní 
sezóně (lyžařské 
středisko) 

Činnosti k 
zhodnocení 
kulturního, 
environmentáln
í dědictví a 
dědictví krajiny 
a venkova této 
oblasti  
 
  
 

Grantová řízení:  
- Kvalita 
životního 
prostředí, 
krajiny 

- Život na 
veřejných 
místech, 
občanská 
společnost  

- Cestovní ruch 
a propagace 
městské části 

- Kulturní a 
společenské 
události 

- sport, tělesná 
výchova, volný 
čas 

- vzdělávání  
- sociální oblast 
- infrastruktura 
- doprava a 
veřejná 
zařízení   

Sochy Goudiho, 
Museum, 
Květinové 
výstavy  

Plán na 
vytvoření 
mnoho-
tematické sítě 
založené na 
archeologickém 
a historickém 
dědictví míst a 
zboží; 
Životní 
prostředí, 
krajina, 
biodiverzita, 
podporovány a 
využívány 
prostřednictvím 
vzdělávacích, 
rekreačních, 
turistických a 
prodejních 
činností   

Nabídka 
doplňkových 
služeb, které se 
mohou stát 
ekonomickou 
oporou (volný čas 
a sport, turistika, 
občerstvení 
apod.) 

- Pouze 
sportoviště-
probíhající 
(ostatní ve 
vývoji)  

Cyklostezky, 
pěší stezky, 
(příliš málo na 
místní 
podmínky, 
škola plachtění  

Viz výše Viz výše Nepřímo - Viz 
výše  

Vzdělávací, 
turistická 
infrastruktur
a (kolo, koně, 
procházky) 

 museum, volný 
čas, rekreace, 
vzdělávání 

Veškerá zábava 
a podniky pod 
vedením PPP 

Volný čas 
(např.: kolo, 
procházky, 
kulturní a 
společenské 
události: 
výstavy, 
umělecké 
činnosti, 
řemeslné dílny, 
tematická 
setkání, 
sportovní 
aktivity, Zoo, 
botanická 
zahrada, 
vinohrad 

 Viz výše 
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Název příměstské 
oblasti 

Georges 
Valbon Park 

Sítě 
chráněných 
oblastí 

Metropolitní 
přírodní oblasti 

Monsanto 
Příměstský 
Park 

Příměstský lesní 
Park  

Slezský 
metropolitní 
příměstský 
park 

Národní Park 
Dunaj-Ipoly  

Systém 
příměstských 
parků 

Přírodní 
příměstský park 
VITOSHA  

Region 
Lombardie 
Systémy 
chráněných 
oblastí 

Přírodní park 
Drahaň-Troja  

Příměstský 
park Zografou  

Metropolitní 
zemědělský 
park 

Umístění SEINE St.DENIS Andalusie LILLE Lisabon Košice 
Slezská 
Metropole 

Maďarsko  Aberdeen Sofia Lombardie Praha Atény 
Florencie, 
Toskánsko 

PPP Ne 
(vice viz slabé 
stránky)  

Ne 
Dobré vyhlídky  
 

Ne (společnosti 
jsou vybídnuty 
ke 
sponzorování 
konkrétních 
iniciativ) 

Ne 
(společnosti 
jsou 
vybídnuty ke 
sponzorování 
konkrétních 
iniciativ) 

Dobré lokální 
podmínky pro 
jeho rozvoj 

Ne  - - Ano  
(první krok k PPP 
byl již uskutečněn) 

Ano  - Ne  - 

Instrukce / 
Směřování  

Rozvoj dalších 
aktivit 
vedoucích k 
soběstačnému 
hospodaření 
parku  

Rozvoj dalších 
aktivit 
vedoucích k 
soběstačnému 
hospodaření 
parku; potřeba 
zlepšit služby 
návštěvníkům  
 

Rozvoj dalších 
aktivit a 
spolupráce se 
společnostmi a 
průmyslovým 
odvětvím na 
financování  

využívání 
biomasy; 
rozvoj 
iniciativ PPP 

Modernizace a 
aktualizace 
standardů služeb, 
dobré lokální 
podmínky k 
rozvoji PPP 
 
 

Spolupráce se 
státní správou 
na rozvoji 
volnočasové 
infrastruktury; 
Spolupráce s 
mysliveckými 
organizacemi 
na zachování 
biodiverzity a 
další ochraně 
nejcennějších 
oblastí 

Rozvoj 
ekonomickéh
o podniku s 
dalšími 
partner a 
také s 
využitím PPP  

- Existuje nařízení, 
které umožňuje 
vybírat poplatky 
od vozidel (dosud 
nezavedeno); 
Větší zapojení do 
PPP nebo 
ekonomických 
podniků; 
sponzoring 

V jižním parku: 
formální 
kompromis 
mezi 
ekonomickými 
aktivitami a 
rozvojem měst 
a platbami za 
ekologickou 
obnovu nebo 
předcházející 
ekologickou 
kompenzaci; 
tvorba 
značkových 
potravin. 
V severním 
parku: 
požadovány 
jsou podniky na 
odstraňování 
oxidu uhličitého  

Stezka rozvoje 
Trojského 
parku je 
příkladem 
dobré praxe a 
vedení 
udržitelným 
způsobem  –  
existuje zde 
rovnováha mezi 
obchodními, 
společenskými, 
ekologickými a 
prostorovými 
problémy. 

návrh: 
sponzoring je 
způsobem 
financování 
části nákladů 
parku; 
rozvoj 
podnikatelské 
činnosti v 
těchto 
oblastech:   
- zemědělství, 
- recepce, 
- sport, 
- volný čas 

Jak je již 
uvedeno výše – 
v oblasti celé 
činnosti; v 
ekonomické 
oblasti – 
vytvoření 
jedinečného 
finančně 
soběstačného a 
nezávislého 
zemědělského a 
multidimenzion
álního parku 
 

 

Slabiny a hrozby  

Nedostatek 
vlastních 
ekonomických 
aktivit, které 
pomáhají 
financovat 
park; 
Tlak urbanizace 
– zeleň je 
vnímána jako 
překážka růstu 
měst (Velký 
pařížský projekt 

Nedostatek 
aktivit místních 
firem k 
řádnému využití 
potenciálu 
příměstských 
parků; 
Příliš velký 
důraz na 
rekreaci; 
Nízká úroveň 
služeb = nízké 
přijetí 

Nedostatek 
příměstských a 
městských 
chráněných 
zelených ploch 
– mezery v 
právním 
systému; 
Vysoké náklady 
na správu; 
Tlak metropole 
– náklady na 
urbanizaci; 

Žádný vlastní 
rozpočet; 
Omezené 
příjmy 
získané 
parkem “se 
vrátily” do 
městské 
pokladny 
(nikoliv jako 
zdroj 
vlastního 
financování); 

Nedostatek 
městských 
finančních 
prostředků na 
výstavbu a 
údržbu; 
Nedostupnost 
státní podpory,  
Slabá komunikace 
s veřejností – 
soukromé 
podniky; 
Nedostatek 

Žádný vlastní 
rozpočet 
(náklady jsou 
hrazeny z 
rozpočtů 
jednotlivých 
obcí) 
Omezené 
finanční zdroje 
okresu 
Katovického 
pro investování, 
žádné dotace 

Tlak 
urbanizace z 
města 
Budapešť; 
Nadužívání 
zeleně; 
Opuštění 
zemědělskýc
h areálů – 
vytlačování 
invazivních 
druhů rostlin; 
zvířata vs. 

Omezení 
městského 
rozpočtu – 
omezení 
nákladů na 
infrastruktur
u a údržbu 

Poplatky vybírané 
za užívání vodních 
zdrojů jdou do 
státního rozpočtu 
– nikoliv pro 
potřeby parku; 
Nedostatečné 
finanční zdroje k 
vytvoření / správě 
parku dle 
specifického plánu 
a harmonogramu; 
Nestabilní finanční 

Intenzivní 
zemědělství 
ohrožuje kvalitu 
životního 
prostředí a 
biodiverzitu; 
Slabiny 
zemědělských 
aktivit, které 
musí být znovu 
projednány 
směrem k 
novým 

Nedostatečné 
zdroje – 
nedostatek 
finančních 
prostředků; 
Problém 
pečovat o 
partnerství 
mezi veřejnými 
a soukromým 
sektorem; 
Posílení 
turistických 

Nedostatek 
strategie řízení 
parku, problém 
s financováním 
ze strany 
veřejnosti díky 
nejasným a 
vzájemně se 
překrývajícím 
pravomocím 
mezi státem a 
obcemi  

Zemědělský tlak 
na životní 
prostředí a 
ekosystém 
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Název příměstské 
oblasti 

Georges 
Valbon Park 

Sítě 
chráněných 
oblastí 

Metropolitní 
přírodní oblasti 

Monsanto 
Příměstský 
Park 

Příměstský lesní 
Park  

Slezský 
metropolitní 
příměstský 
park 

Národní Park 
Dunaj-Ipoly  

Systém 
příměstských 
parků 

Přírodní 
příměstský park 
VITOSHA  

Region 
Lombardie 
Systémy 
chráněných 
oblastí 

Přírodní park 
Drahaň-Troja  

Příměstský 
park Zografou  

Metropolitní 
zemědělský 
park 

Umístění SEINE St.DENIS Andalusie LILLE Lisabon Košice 
Slezská 
Metropole 

Maďarsko  Aberdeen Sofia Lombardie Praha Atény 
Florencie, 
Toskánsko 

- Grand Paris 
Project) 
 

stávajícího 
vybírání 
poplatků 
(vstupného)    
Nedostatek 
regulace – 
žádný 
veřejnoprávní 
subjekt není 
odpovědný za 
příměstské 
oblasti  

Devastace 
uměleckých 
projektů 

Nízký 
potenciál k 
zřízení 
ekonomickýc
h aktivit (v 
důsledku 
legislativy a 
hlavního 
plánu) 

kladných reakcí 
zavedení 
vstupného do 
parku; 
Zvyšující se 
náklady na 
vandalismus, 
opravy vybavení 
parku a likvidaci 
nelegálních 
skládek 

soukromým 
nájemníkům, 
které by je 
povzbudili k 
investicím do 
parku 
(soukromé 
subjekty 
pokrývají 
finanční 
náklady sami) 

lidské 
prostředí 

situace externích 
zdrojů; 
Chybí systém 
generující příjmy a 
platby za 
ekosystémové 
služby  

multifunkčním 
aktivům 
zaměřených na 
kvalitu  

aktivit a tlak na 
růst měst 
představují 
vážné ohrožení 
životního 
prostředí a 
ochranu 
zemědělských 
hodnot  

Příležitosti a silné 
stránky 

Osvědčené 
postupy 

Umožnit 
proniknutí 
parku 
(“zelených 
plící”) do města 
a zlepšit kvalitu 
okolí parku a 
zabránit 
rozšiřování 
měst, o které 
usiluje Velký 
pařížský projekt 
(Grand Paris 
Project); 
Financování z 
veřejných 
subjektů; 
zavedení 
ziskových 
služeb  

Loajalita 
uživatelů, 
Velký potenciál 
pro další 
ekonomický 
rozvoj a 
významné 
perspektivy, 
které ještě 
nejsou zahrnuty 

Dobře 
organizované 
struktury řízení 
vedoucí k 
finanční 
stabilitě údržby; 
Probíhají práce, 
které mají 
stanovit 
ukazatele pro 
měření dopadů 
vzniku parku; 
využití “dobré 
kvality 
přírodních 
oblastí” jako 
propagačního 
aktiva  

Rozvinout 
iniciativy PPP 
(vzhledem k 
tomu, že 
úplně 
chybí)rostou
cí role 
sponzorství; 
projekty  
Infrastruktur
y, které spojí 
parky s 
městem a 
zlepší k nim 
přístup 

Velká šance získat 
finanční podporu 
od 1 vlastníka; 
Zaměstnat 
sociálně 
zranitelné skupiny 
(údržba a úklid); 
Prostor pro rozvoj 
nových 
podnikatelských 
aktivit se 
zaměřením na 
rekreaci, sport a 
volný čas; 
Podniky 
prostřednictvím 
sponzorování 
činností veřejných 
služeb, 
financování granty 
díky partnerství 
správce a NNO 

Dobré 
zkušenosti 
z komunální 
správy 
rekreačních 
služeb; 
Pravidelné 
nájmy přináší 
nepřímé výnosy 
z pobídek, 
(preferenční 
podmínky) pro 
podnikatele, 
kteří chtějí 
vybudovat 
volnočasová 
zařízení a 
investovat, 
poptávka po 
sportovních / 
rekreačních 
službách  

Jednání se 
zúčastněným
i stranami v 
oblasti 
implementac
e 
komunikační
ho plánu k 
zlepšení 
veřejného 
zájmu o 
zachování 
přírody  

Spolupráce v 
rámci  ACSEF 
(ekonomická 
budoucnost 
města 
Aberdeen a 
jeho 
hrabství) a 
realizace PPP 

Zvýšení finanční 
podpory od 
společností, 
soukromých 
firem, jednotlivců 
atd. Rozvoj a 
aplikace plateb za 
služby 
ekosystému; 
Rozvoj systému 
získávání 
finančních 
prostředků 
(fundrasingu) od 
jednotlivců; 
Rozvoj a 
zlepšování 
iniciativ a zařízení 
založených na 
znalostech  

Vzájemné 
výhody PPP; 
Formální 
kompromis 
mezi 
ekonomickými 
aktivitami či 
rozvojem měst 
a platbami za 
ekologickou 
obnovu nebo 
předcházející 
ekologickou 
náhradou 
škody; 
Vytvoření 
“Kvalita značky 
parku” na 
potravinové a 
další trhy, 
Prodej úvěrů 
uhlíku.  

Vyvážený rozvoj 
parku; 
Spolupráce 
s Nadací 
Partnerství, 
další rozvoj PPP 
 

Osvědčené 
postupy v 
různých 
projektech 
řízení, 
příspěvek 
evropského a 
veřejného 
financování na 
projekty 
vedoucí k 
rozvoji 
 

Analýza 
nákladů a 
ekonomická 
prognostika, 
vyhledávání 
sponzorů a 
jiných 
nepřímých 
finančních 
prostředků,  
- rozvoj 
podnikatelskýc
h aktivit se 
zvláštním 
zřetelem na: 

- zemědělství ( 
potravinové 
řetězce) 

- recepci 
-  sport a volný 
čas  
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3.6.4 Překážky  

Obecně platí, že se ekonomické překážky týkající se založení a správy příměstských parků dají 

shrnout takto: 

• Nedostatečné finanční zdroje  

Nedostatek finančních prostředků je běžným problémem příměstských parků v celé Evropě. 

Tento deficit je způsoben závislostí na veřejných penězích. Veřejná podpora celkově nestačí 

pokrýt rozsah nákladů na správu parku. Některé parky skutečně pocítili snížení finančních 

prostředků na správu zeleně (např. Seine – Saint - Denis). Netýká se to pouze infrastruktury a 

poskytování služeb, ale také nákladů na zaměstnance. Pravdou je, že některé parky určují za 

hlavní faktor, který je omezuje ve finanční soběstačnosti, nedostatek lidských zdrojů. 

• Široká charakteristika a rozsah funkcí parku 

Charakteristika a rozsah možných funkcí příměstského parku způsobuje, v případě přidělování 

finančních prostředků, problémy. Při plánování, potýkaje se s potřebou stanovit priority, 

existuje tendence chránit ekologickou funkci parku, sociální a vzdělávací potenciál parku tak 

zůstává v pozadí, kulturní a ekonomické aspekty jsou opomenuty ještě více.  

Jedním z významných příkladů jsou nové turistické atrakce, zejména ekoturistika. Rozvoj 

ekoturistiky může být klíčovým nástrojem ochrany životního prostředí a zároveň může park 

rozvíjet v oblasti ekonomické a společenské. Nicméně, mnohé parky o tuto příležitost přišly 

díky neefektivnímu využívání stávajících turistických zdrojů a nedostatečné informovanosti o 

zdrojích přírodního, kulturního a historického dědictví. 

• Nízká úroveň finanční nezávislosti  

Struktury správy mnoha příměstských parků nemají dostatečnou míru finanční autonomie. V 

některých případech, kdy je správa parku sice veřejná, ale nezávislá na místních úřadech, nemá 

vlastní rozpočet a prostředky jsou přerozdělovány přímo z městského úřadu (např. Monsanto 

Lisabon). Tento odbor musí často hradit náklady několika parků, což při výpočtu rozpočtových 

potřeb přináší další komplikace.  
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Navíc je možné, že se příjmy musí sdílet s nadřízenými orgány (regionální, centrální – národní, 

záleží na struktuře správy parku), a to prostřednictvím daní a jiných nepřímých metod, čímž se 

snižuje motivace hledání nových zdrojů  (např. Vitosha Přírodní park).  

 

• Nedostatek politické podpory  

Získat přístup a udržet si dostatečné množství finančních prostředků brzdí nestabilní místní, 

regionální nebo národní politika a nutnost vyjednávat o rozvoji parku s příslušnými orgány.  To 

znamená, že se často opomíjí dlouhodobá strategie financování ve prospěch krátkodobého 

volebního zisku (např. Zografou). Tento postup s sebou přináší z hlediska zavádění nových 

zdrojů financování a partnerství (např. Vitosha Přírodní park) řadu právních překážek.  

Navíc je obtížné poskytnout ucelený ekonomický rámec, pokud nejsou stanoveny jasné role 

pro všechny zúčastněné.  V mnoha případech neexistuje jasné nařízení o tom, kdo má jakou 

pravomoc a kdo má realizovat konkrétní úkoly (např. Drahaň – Troja přírodní park).   

3.6.5 Osvědčené postupy  

Navzdory výše zmíněným překážkám mohou být některé činnosti a zkušenosti vnímány jako 

osvědčené postupy. Tyto zkušenosti jsou shrnuty níže.  

• Nové služby / poplatky za existující služby 

Nové služby mohou být využity k překonání rozpočtových obtíží, včetně zpoplatnění vstupu do 

zařízení (např. kulturní dědictví stavby, nebo další související služby jako např. volnočasové 

aktivity, použití sportovních zařízení, akce atd.) 

Kromě kulturních a rekreačních zařízení může park vybírat poplatky za ekologické služby, např. 

vodní zdroje, prevence hydrogeologických rizik a civilní ochrany, prevence záplav a sesuvů 

půdy, ochrana půdy.  

Některé příměstské parky mají například svou úlohu v regulaci kvality vody, průtoku vody, erozi 

půdy díky kontrole odtoku vody, v samočištění vod, škůdců a chorob a ochraně proti 
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pohromám (např. Vitosha Přírodní park). Ve spolupráci s místními a národními orgány by bylo 

možné ekonomickou hodnotu těchto služeb vyčíslit, a poté pokrýt z ekologické daně.  

Veřejnost může vnímat zavedení poplatků jako kontroverzní a nepopulární krok, proto je nutné 

soustředěné úsilí v oblasti veřejné debaty, která má vysvětlit úlohu a význam příměstských 

parků a informovat veřejnost o důvodech vedoucích k zavedení poplatků za další služby.  

• Spolupráce a partnerství 

Spolupráce se zainteresovanými subjekty (veřejné instituce, zemědělci, firmy, dárci apod.), 

které v parku fungují, či jsou s ním jinak spojeni, je klíčem ke snižování nákladů a přístupu k 

možným novým zdrojům příjmu (např. Lille Metropole, Park della Piana Toskánsko).  

Spolupráce může být mezi veřejným a soukromým (nabízí jinou ekonomickou perspektivu) 

sektorem, podpořená poskytováním komerčních a veřejných služeb v parku.  

Výhoda modelu PPP spočívá v jeho univerzálnosti (tzn. možné uplatnění ve všech zemí EU), 

veřejný sektor si ponechává vedení práce a cílů, samotná realizace projektu je však svěřena 

externímu partnerovi.  

Vztahy se soukromými subjekty se nemusí omezovat pouze na financování nákladů nebo 

investic do nových služeb. Může mít formu delegování úkolů a povinností prostřednictvím 

vytvoření speciálních firemních skupin se smíšeným kapitálem („Special Purpose Vehicles“). 

Příklady sahají od partnerství se zemědělci (např. Park Sud Milano), po firemní sponzorování 

akcí (např. Park Nord Milano), až k rekonstrukci alejí, informačních tabulí, mostů, laviček a další 

infrastruktury určené návštěvníkům (např. Vitosha Přírodní park).  

• Tvorba aktivit určených ke generování příjmů parku  

Příměstský park má, ve spolupráci s místními podnikateli a zúčastněnými subjekty, obrovský 

potenciál k realizaci aktivit, které generují příjmy. Takovými aktivitami mohou být např. 

pronájem pozemků k různým účelům (zemědělství, rekreační a sportovní centra), v případě, že 

je pozemek ve veřejném vlastnictví (např. Park della Piana Toskánsko díky partnerství parku 

Miribel Jonage v Lyonu). Týká se to využití přírodních zdrojů ke komerčním účelům např.: 

lesnictví, včetně výroby surového dřeva, hoblin, korku (např. Monsanto Lisabon); produkce 
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rostlin, sazenic a květin, včelařství (např. Drahaň - Troja), výroba energie (např. Aberdeen), 

místní produkce potravin prostřednictvím udržitelného zemědělství (např. Park Sud Milano). 

Dalším příkladem je obchodování s emisemi CO2 (např. Park Nord Milano). Nejde jen o 

prostředek samofinancování, ale také o ekologicky šetrnou aktivitu. Ačkoliv se národní 

předpisy liší a zavedení příjmů z obchodu s CO2 vyžaduje mnoho legislativní a administrativní 

práce, je možné tuto metodu použít ve všech typech příměstských parků. Vzhledem k jeho 

pevné ekonomické základně je zjevnou výhodou tohoto řešení vysoká stabilita.7 

• Aktivní získávání finančních prostředků 

Získávání financí a využití externích finančních zdrojů, jakými jsou např. programy financování z 

EU, z mezinárodních fondů nebo z CSR (Společenská odpovědnost firem) jsou důležitým 

nástrojem financování parku, a to především v případě přírodních oblastí a parků ve veřejném 

vlastnictví. Například zhruba 70% finančních prostředků NP Vitosha pochází z programů EU, 

CSR a od dalších dárců. Zbylých 30% pochází od státu.  

Následující tabulka ukazuje přehled možných činností vedoucích ke generování příjmů. 

Vlastní zdroje Příjmy z podnikání 

Pronájem půdy na různé činnosti (rozvoj, 
zemědělství, rekreace nebo sportovní 
centra) 

Vybírání vstupného (za vstup nebo za další přidružené služby – muzea, 
volnočasové aktivity, sportovní zařízení, akce apod.)  

• Směna služeb („barter“)/ 
kompenzace 

• Produkce zelené energie (prodej 
zelných certifikátů) 

• Podíl na obchodování s emisemi CO2 

• Environmentální služby (kde lze 
uplatnit, v závislosti na legislativě a 
místních podmínkách)  

• Environmentální vzdělávání  

Příjmy a výnosy z vlastních subjektů:  
 
• Potraviny a stravovací služby (trh s potravinami, jídlo vlastní značky, 

restaurace, bary); 
• Cestovní ruch 
• Volný čas a sport (cyklistika, jízda na koni, lyžování, potápění, 

procházky, horolezectví.) 
• Sběr lesních plodů a hub; 
• Lesní hospodářství (včetně výroby surového dřeva, hoblin, korku 

apod.); 
• Zemědělství - trhu s potravinami; 
• Sláma, seno a byliny; 
• Květiny a sazenice stromů; 
• Včelařství; 
• Lov; 

                                                 
7
Všimněte si, že čistá hodnota a principy udržitelnosti tohoto systému obchodování jsou někdy zpochybňovány, neboť 

rozvinutým zemím umožňují udržet vysokou úroveň emisí díky zmírnění dopadů zalesňováním. 
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• Zoo, Botanické zahrady; 

• Místní zdanění  

• Daňové úlevy  

• Partnerství se společnostmi (PPP); 

• Sponzorování akcí 

• Činnosti zaměřené na rozvoj (obytné činnosti); 

• Produkce biomasy; 

• Produkce vlastní zeleně 

3.6.6 Klíčové body  

• Příměstské parky by měly zdůraznit svou jedinečnou schopnost, kterou je přidaná sociální, 

environmentální a ekonomická hodnota.  

Proto, aby se mohly příměstské parky dále vyvíjet, je potřeba, aby byly, především v současné 

situaci omezených veřejných zdrojů, více finančně nezávislé. Nicméně, ekonomické aspekty 

přímo souvisí s tím, jakou roli park hraje v lokálním socioekonomickém rozvoji. Vzhledem 

k zmenšování ostrůvků přírody v dnešních metropolích a díky trvalé poptávce po zábavných a 

volnočasových aktivitách, je základní funkce parku - existence zeleného pásu – role příliš 

pasivní.  

Příměstské parky by měly využít své jedinečné přidané hodnoty. Příměstský park může být v 

dané oblasti znakem konkurenceschopnosti. Park zlepšuje městské životní podmínky a 

ovlivňuje estetické a krajinné hodnoty, čímž tuto oblast finančně zvýhodňuje. Hodnota 

příměstských parků musí být stejná jako hodnota podobných oblastí, které se v rámci města 

transformují na zelené plochy. Takové srovnání ukazuje, že náklady na příměstský park nejsou 

v porovnání s primárními službami města příliš vysoké. 

• Většina příměstských parků má potenciál generovat příjmy prostřednictvím veřejných a 

soukromých zdrojů 

Kromě místních, regionálních, národních a evropských finančních prostředků, mohou 

příměstské parky generovat příjmy z různých zdrojů, jakými jsou uzavírání partnerství, 

poskytování volnočasových či ekologických služeb. Za zmínku stojí potenciální role parku v 

aktivaci nových hospodářských činností spojených s dědictvím zdrojů, které jsou specifické pro 

místní prostředí, např. krajina, tradice a kultura, místní produkce potravin. 

• Ekonomické aktivity by neměly ohrozit vnitřní poslání nebo roli parku, zejména z hlediska 

ochrany životního prostředí 
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Struktury správy příměstských parků mají složitý úkol zajistit, aby potřeba finančních 

prostředků neohrozila základní cíle a charakter parku. Příměstské parky by se neměly změnit na 

„ekonomické podniky“, ale měly by zůstat zaměřené na sociální a životní prostředí. 

Navzdory potřebě kombinovat finanční prostředky z různých zdrojů (z veřejných rozpočtů, 

vlastní generování příjmů atd.), je třeba připomenout, že tato oblast plní další důležité funkce, 

které nelze přepočítávat na peníze, jako je např. základní ekologický aspekt a ekosystémová 

služba (ES). Dále je s tím spojena řada sociálních a zdravotních přínosů, které mají vliv na lidský 

mentální i fyzický stav a to jak na úrovni individuální, tak populační. Proto by získávání 

finančních prostředků mělo být podporováno ještě předtím, než bude rozhodnuto o 

konkrétním zdroji a to jak Analýzou přínosu nákladů, tak Analýzou založenou na více kritériích 

(Cost Benefit Analysis and Multi-criteria Analysis). 

 

3.7 Infrastruktura a dostupnost  

3.7.1 Předmluva  

Kvalitní infrastruktura a vysoká úroveň dostupnosti jsou nezbytné proto, aby mohli návštěvníci 

ocenit přírodní a kulturní hodnoty, které příměstské parky nabízejí. 

Mluvíme-li o infrastruktuře, předpokládáme, že se jedná o veřejné služby, dopravu a informační 

dálnice. Vezme-li však v úvahu přírodní oblasti vůbec a zejména pak příměstské parky, měla by 

koncepce infrastruktury zahrnout i zařízení, která veřejnosti přístup do této oblasti umožní. 

Analýza příslušných příměstských parků vedla ke kategorizaci typů zařízení, a to následovně: 

• Volnočasová zařízení (rekreační a sportovní), která jsou základním prostředkem požitku z 

přírody; 

• Lineární zařízení (cesty, stezky a vyhlídky), přibližují návštěvníky k přírodě; 

• Infrastruktura (parkoviště, veřejná doprava, zásobování vodou), pokrývá základní potřeby 

návštěvníků a zajišťuje minimální podmínky pro radost z přírodní oblasti; 

• Recepce - co se týče investice a údržby, tato zařízení jsou velmi nákladná, ale 

mnohostranná, pokud jde o typy služeb, které mohou poskytnout,  
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• Praktické značení, poskytuje minimální praktické informace; 

• Výklad značení, prezentuje funkce a účel zařízení. Mohou být buď informační, nebo 

vzdělávací. 

3.7.2 Hlavní problematika  

Navzdory široké rozmanitosti příměstských parků v oblasti základního vybavení a dostupnosti 

najdeme řadu společných prvků. 

Aby byla zajištěna organizovaná správa zdrojů, které příměstské parky nabízejí, je zřejmé, že 

vybavení musí být rozprostřeno rovnoměrně. Správa parku musí vědět do jakých částí je 

potřeba umístit jaké vybavení dle jeho funkce (např. parkoviště, toalety, piknik). 

Kromě naučných stezek (pěšiny, pěší a cyklistické stezky), jsou dalším společným prvkem 

příměstských parků mapy, které jsou k dispozici u hlavních vchodů nebo u přístupových bodů, 

které jsou součástí signalizačního zařízení. 

Signalizace je pro rekreační a vzdělávací využití příměstských parků nezbytná. Pomáhá zajistit 

jejich řádné používání a umožňuje „komunikovat“ s návštěvníky. Evropská charta pro 

udržitelný cestovní ruch v chráněných oblastech odkazuje na význam signalizačních systémů 

jako na účinný nástroj řízení toků návštěvníků, vhodnou lokalizaci zařízení a organizaci tras. Při 

plánování obsahu a umístění značek v přírodním areálu, který je otevřen veřejnosti, je nutné 

vzít v úvahu profil návštěvníků a sdělení, které jim chceme předat: informace, varování, 

vzdělávací a interpretační atd. 

Pokud jde o dostupnosti, existuje zde rozdíl mezi pojmem „spojení s parkem“, což znamená 

přístup z měst do parků, a termín „všeobecná dostupnost“ všech služeb a zařízení v parcích. 

Tento koncept zohledňuje přístupnost parku a pohodlí pohybu v něm lidem s fyzickým a 

smyslovým postižením (např. staří lidé, rodiny s malými dětmi a lidé s tělesným, duševním 

nebo smyslovým postižením).  

Co se týče způsobu, jakým se veřejnost dostává do příměstského parku, nejčastějším 

prostředkem jsou soukromá vozidla. Z tohoto důvodu je nutné, aby park disponoval 

parkovištěm. Proto je při projektování a konstrukci zařízení nezbytné definovat společná 
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funkční a technická kritéria, které již při konstrukci a následném používání berou v úvahu 

dostupnost a udržitelnost. 

Dostupnost musí být stálým kritériem, a to nejen v případě instalace, ale i v jiných aspektech 

příměstských parků. Musí být přítomna v jakékoliv činnosti nebo službě související s 

environmentálním vzděláváním, sportem, dalším rozšiřováním apod. 
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Níže uvedená tabulka uvádí přehled infrastruktury v analyzovaných příměstských parcích.  

3.7.3 Přehled charakteristik parku 

 
Síť 

chráněný
ch oblastí  

Park 
Agricolo 

Sud 

Park 
Nord 

Monsanto 
Příměstsk

ý park 

Systém 
příměstsk
ých parků  

Drahaň-
Troja 

přírodní 
park 

Slezský 
metropolit

ní 
příměstský 

park  

VITOSHA 
Přírodní 

příměstsk
ý park 

Příměstský 
lesopark   

Metropolitní 
zemědělský 

park   

Metropoli
tan 

Natural 
Spaces 

Kategorie 

Zařízení  

Andalusie Lombardie 
Lomb
ardie 

Lisabon Aberdeen Praha 
Slezská 

metropole 
Sofia Košice Toskánsko Lille 

Stoly  X X X X X X X X X X X 

Lavičky X X X X X X X X X X X 

Rošty na grilování X     X X   X X X     

Dětský koutek  X   X X X X X X X X X 

Sportovní hřiště a kurty  X   X X X X X   X X   

Oblast vhodná pro psy  X   X   X   X   X X   

Hlídané kempování  X     X     X X     X 

Restaurace X X   X   X X X X   X 

Volnočasové 
vybavení  

Kiosek X   X X   X X X X X X 

Cyklostezky  X X X X X X X X X X X 

Turistické stezky  X X X X X X   X X X   

Botanické trasy X X   X   X X X X     
Ostatní stezky (kulturní, 
geologické atd.)   X X X X X X X X X X 

Lineární zařízení 
(cesty, stezky, 
vyhlídky)  

Vyhlídky  X X X X X X   X X   X  

Parkoviště X   X X X X X X   X X Infrastruktura  

Vodní fontány X   X X X     X X X   
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Toalety X   X X X     X   X X 

Odpadkové koše X   X X X X X X X X X 

Odpadové kontejnery  X X   X X X   X X X X 

Informační body  X X X X X X   X     X 

Návštěvnické centrum X     X       X     X 

Ekomuzeum   X X X       X     X 
Studijní centrum 
přírody X X X X X         X   

Botanická zahrada     X     X   X     X 

Recepce   

Školící / pracovní 
workshopy  X   X X           X X  

Označení vstupu  X X X X X X X X X   X 

Označení začátku trasy X     X X X     X     

Osvětlení stezek X           X X     X 
Praktické značení  

Označení konce trasy   X     X   X           

Obecná mapa parku  X X X X X X   X X   X 
Bezplatné značení 
krajiny X     X       X X     
Označení identifikace a 
doporučení X   X X X X   X X   X 

Interpretace 
/výklad značení  

Označení umístění  X X X X X X   X X   X 
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Informace z předchozí tabulky lze shrnout následovně: 

Kategorie Vybavení  CELKEM % 

Rošty na grilování 12 92% 

Lavičky  11 85% 

Dětský koutek  7 54% 

Hlídané kempování  10 77% 

Oblast vhodná pro psy 8 62% 

Kiosek  6 46% 

Restaurace 4 31% 

Sportovní hřiště nebo kurty   9 69% 

Volnočasové vybavení  

Stoly  10 77% 

    

Cyklostezky 11 85% 

Botanické trasy  10 77% 

Turistické stezky  7 54% 

Ostatní stezky (kulturní, geologické apod.) 11 85% 

Lineární zařízení (cesty, stezky, vyhlídky) 

Vyhlídky 9 69% 

    

Odpadkové koše 10 77% 

Parkoviště  8 62% 

Toalety  8 62% 

Odpadové kontejnery  11 85% 

Infrastruktura 

Vodní fontány  10 77% 

    

Botanická zahrada 9 69% Recepce   

Ekomuzeum 5 38% 
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Informační body 5 38% 

Studijní centrum přírody  7 54% 

Školící / pracovní workshopy 4 31% 

Návštěvnické centrum  4 31% 

    

Označení konce trasy  11 85% 

Označení vstupu  6 46% 

Osvětlení stezek  4 31% 
Praktické značení  

Označení začátku trasy  4 31% 

    

Bezplatné značení krajiny  9 69% 

Obecná mapa parku 5 38% 

Označení identifikace a doporučení  9 69% 
Interpretace / Výklad značení  

Označení umístění  10 77% 

 

 

 

 

 



 

 

3.7.4. Překážky  

Níže zmíněné překážky mohou narušit tvorbu a údržbu infrastruktury, včetně zajištění její 

dostupnosti: 

• Problémy s dostupností spojené s územním plánováním 

Obecně platí, že zelené plochy jsou v územním plánování výsledkem nebo důsledkem prostoru, 

který zůstal po dokončení urbanizačních prací, a jen velmi zřídka jsou považovány za prioritu. 

Při zakládání příměstských parků je zeleň často umístěna na dosud neurbanizované území, 

chybí jim tak základní dopravní infrastruktura nebo jsou izolované městkou zástavbou. Tato 

situace způsobuje zjevné problémy s dostupností veřejnou i soukromou dopravou (např. Park 

Nord Sud a Milano, Park della Piana Toskánsko).  

o Konstrukční konflikty 

Jiný typ problému představuje jednání s vlastníky soukromých nemovitostí, neboť příměstské 

parky často sdílejí své hranice s obytnými oblastmi. Problém nastává také v případech, kdy je 

potřeba přes území parku spojit různé urbanizované oblasti. Vzniklá infrastruktura může 

způsobit vážné dopady na hodnoty a zdroje parku (např. Seine – Saint - Denis). 

• Rovnováha mezi rozvojem infrastruktury s ochranou přírody 

Správa parků čelí stejné výzvě: v dané oblasti dosáhnout vyrovnaného hospodaření, zároveň 

však poskytovat adekvátní služby, které může veřejnosti nabídnout. Správa musí být schopná 

ochránit ekologické hodnoty těchto území, které mohou být ohroženy nekontrolovaným 

proudění návštěvníků. Současně musí mít odpovídající a nezbytnou infrastrukturu pro 

pohodlnou dostupnost (např. Lille Metropole). 

• Údržba vybavení 

Vybavení a zařízení je uživatelům k dispozici často poškozené či ve špatném stavu. Jednou 

z věcí, která v těchto parcích chybí, je nedostatečný počet sanitárních zařízení ve veřejných 

prostorách. Dalším je značení, které je často zastaralé, nefunkční, nedostatečné nebo dokonce 

neexistující. Značení je nezbytné pro definování tras v parku a k řízení toku návštěvníků. 



 

 

Vesměs chybí označení cyklistických a pěších stezek, které by návštěvníky směřovaly do 

návštěvnických center nebo rekreačních oblastí, stejně jako informační tabule. Systém značení 

je často také nejednotný. Obecně platí, že je správa příměstských parků podporována z 

veřejných prostředků. Bohužel, finanční prostředky jsou obecně nedostatečné k pokrytí údržby 

infrastruktury a zařízení (viz oddíl 3.6 Ekonomické aspekty pro další informace). 

• Nedostatečná opatření pro osoby s fyzickým nebo smyslovým omezením 

I přes to, že je v současné době vyvíjeno značné úsilí, aby byl všem návštěvníkům zajištěn 

rovnocenný přístupu do veřejných zařízení, zdá se, že příměstské parky jsou špatně připravené 

a nesplňují nezbytné úpravy pro osoby s postižením. Často chybí finance, které by zajistili 

potřebné zlepšení.  

3.7.5 Osvědčené postupy   

Ačkoliv počet překážek převažuje, existuje i řada osvědčených postupů, které byly v analyzovaných 

příměstských parcích realizovány, např.: 

• Zajištění základní dopravní infrastruktury přístupu do parku 

Příměstské parky jsou z osídlených částí měst často těžko přístupné a celkově postrádají 

základní dopravní infrastrukturu nebo jsou uzavřeny mezi rychlostní silnice. 

Úsilí je věnováno zajištění různých způsobů přístupu návštěvníků z okolí: pěšky, na kole, autem, 

autobusem, výtahem atd. (např. ve Slezský Metropolitní park). V případech naplánovaného 

rozšíření plochy parku, je důraz kladen na spojení s okolím, např. vytvoření pěších tras nebo 

cyklotras (např. Seine – Saint - Denis, Lille Metropole, Park della Piana Toskánsko, Aberdeen), 

nebo pěších mostů vedoucích přes silnice a dálnice (např. Regionální vláda v Lombardii). 

V případě parku Monsanto Lisabon byla pokryla náklady na zpřístupnění parku pěším a 

cyklistům na úkor automobilové dopravy místní městská rada. Byla obnovena řada již 

existujících tratí, s cílem vytvořit pěší a cyklistické stezky propojující park s centrem města, 

jakousi formu zeleného koridoru. 



 

 

Ostatní případy naznačují plány propojení příměstských parků prostřednictvím tradičních tras, 

které se přestaly používat, jako např. přírodní stezky, které se tradičně používali pro pastvu 

dobytka (např. Andalusie). 

• Zajištění infrastruktury v rámci parku 

Jednou z možností jak zlepšit dostupnost v parku je vytvoření zvláštních stezek, které propojují 

infrastrukturu s konkrétními tématy: národní a historické dědictví, volnočasové a rekreační 

účely, sportovní a zdravotní využití atd. Tyto trasy mohou návštěvníka zavést po tematických 

trasách příměstskými parky systémem informačních tabulí, na kterých najdou podrobné 

informace o celém území. 

Podél těchto cest jsou rozmístěny vyhlídky, které návštěvníkům poskytnou výhled na unikátní 

body v krajině. Vnitřní infrastruktura parku může být vytvořena i díky podpoře z evropských 

fondů a programů (např. Danube - Ipoly NP, Vitosha NP) zaměřených na údržbu, vybavení a 

obnovu turistických stezek.  

Dalším důležitým prvkem podpory dostupnosti obyvatel do parku jsou návštěvní centra. V 

mnoha případech tato centra představují nejen informační střediska, ale také základní nástroj, 

který pomáhá zvyšovat a podporovat povědomí o přírodních a kulturních hodnotách, které se 

v parku vyskytují, např. starobylé statky a větrné mlýny (např. Vitosha Přírodní park).  

Infrastruktura může být financována ze soukromých a veřejných zdrojů, případně ze zdrojů EU 

(např. Danube - Ipoly Národní park využil prostředky  INTERREG k rekonstrukci návštěvního 

centra). 

• Inovativní způsob řešení konfliktů stavby 

Kromě spolupráce s politiky a urbanisty, může správa parku za účelem nalezení inovativního 

způsobu řešení konfliktů se stavbou spolupracovat s hospodářskými subjekty. V případech, kdy 

je nemožné výstavbě zabránit, je možné uzavřít dohody o omezení dopadu. Přijato může být 

např. použití ekologických kompenzačních mechanismů (např. Park Sud Milano). To znamená, 

že bude-li např. v oblasti těsně sousedící s parkem nebo v zařízeních uvnitř parku (např. 

v místech s omezeným objemem stavebních prací) probíhat urbanizační činnost, jsou subjekty 



 

 

zodpovědné za stavbu povinny zajistit nějakou formu ekologické kompenzace, např. výsadbu 

stromů. 

• Podpora dostupnosti pro osoby s různými schopnostmi 

Některé příměstské parky, zejména ty, které se nachází v horských a lesních oblastech, čelí 

vážným problémům v oblasti přizpůsobení zařízení pro osoby s omezenou pohyblivostí nebo 

zvláštními potřebami. Je však možné vytvořit integrované akční plány pro osoby se zdravotním 

postižením (např. Andalusie). Tyto plány by měly nejen přizpůsobit stavební prvky zákonným 

požadavkům, ale také přizpůsobit informační zdroje specifickým potřebám, které by veřejnost 

mohla potřebovat. 

Některé příměstské parky mají speciálně upravené cesty pro osoby se zdravotním postižením, 

včetně materiálů a interpretačních prvků pro nevidomé (např. Vitosha Přírodního Park, Park 

della Piana Toskánsko). Tento typ akce je natolik významný, že partneři již provádí studie, ve 

kterých zohledňují zelené stezky, což jsou sítě tras, které jim umožní zpříjemnit prostředí svého 

parku (např. Zografou). 

3.7.6. Klíčové body  

• K zajištění maximálního užitku a minimálního narušení parku je nutné, aby se zástupci 

příměstského parku účastnili fáze navrhování městské infrastruktury. 

Při plánování a projektování městské infrastruktury je důležité podporovat vhodné začlenění a 

zohlednit přítomnost a potřeby parku, a to zejména v případě dopravních sítí. Špatná 

infrastruktura poškodit atraktivitu příměstského parku, naopak, vhodný systém intermodální 

výměny může podpořit jeho posílení a využití. 

• Příměstské parky musí být součástí integrované infrastruktury, jak v rámci parku, tak v jeho 

okolí.  

Příměstské parky potřebují kontinuitu, a to zvláště v případě cyklistických a pěších stezek, které 

vedou městskými a venkovskými oblastmi v okolí parku, ale i v parku samotném. Kromě 

usnadnění přístupu tato kontinuita podporuje informovanost a využívání parku návštěvníky, 

stejně jako lepší dohled nad parkem. 



 

 

• Příměstské parky by měly ke snížení nákladů na infrastrukturu a ke zvýšení své jedinečné kvality 

co nejlépe využít stávajících vlastností parku. 

Správa parku může zužitkovat stávající infrastrukturu, a to včetně obnovy a integrace 

stávajících systémů mobility (např. nevyužívaných tratí a mostů). 

Navíc může nevyužívané kulturní památky zrekonstruovat a přeměnit je na informační místa, 

volnočasová či jiná zařízení parku.  

Nejenže tento způsob snižuje náklady, které by byly vynaloženy na stavbu nových zařízení, 

navíc je to cesta jak navázat na jedinečné dědictví parku a zároveň podporovat přítomnost 

dobrovolníků a neziskových sdružení, kteří se zapojí do péče a údržby infrastruktury parku. 

• Koncept všeobecné dostupnosti by měl být základem rozvoje infrastruktury příměstského parku 

K tvorbě sítě vnitřní infrastruktury musí být použit multidimenzionální přístup, který dokáže 

zajistit uspokojení potřeb všech uživatelů, včetně osob s tělesným či smyslovým postižením, a 

zároveň je tento přístup schopen vytvořit tematické trasy, které zvýší atraktivitu parku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4  ZÁVĚR 

Příměstské parky představují novodobý a strategický nástroj adresující neustálý a většinou špatně 

organizovaný růst městských aglomerací. Toto rozrůstání se měst klade stále zvyšující se tlak na 

zelené přírodní a zemědělské oblasti obklopující naše města; oblasti s vysokou environmentální, 

společenskou a potenciálně ekonomickou hodnotou. Příměstské parky samotné pokrývají hned tři 

potřeby veřejné správy v příměstských oblastech:  

• Ochrana hodnot životního prostředí a biodiverzity; 

• Zachování zdravého životního prostředí pro obyvatele (díky dobrým životním podmínkám a 

prevenci rizik vycházejících z životního prostředí); 

• Podpora forem společenského a ekonomického rozvoje, které jsou vnitřně propojeny 

s městským prostředím a jedinečnými charakteristikami oblasti. 

Příměstské parky mohou ovšem tyto úlohy plnit pouze budou-li mezi sebou vzájemně propojené. 

Tzn. zvolit integrovaný přístup, více sektorový a založený na spolupráci mezi institucemi, která 

zahrnuje všechny úrovně správy. 

Metodologický přístup použitý v Periurban Parks projektu se snaží zachytit více dimenzí podstatu 

příměstských parků analýzou překážek a možných řešení, které partneři projektu zaznamenali 

v mnoha různých formách při zakládání a správě příměstských parků. Jednotlivé kapitoly krátce 

objasnily tyto klíčové prvky a navrhly možnosti pro praxi, jež by mohly najít využití u správních 

autorit vytvářejících postupy v této oblasti. 

Výstupem této analýzy jsou obzvláště indikace, které by měly být zdůrazňovány jako celková 

doporučení při zakládání a správě příměstských parků: 

• Potřeba navrhnout a vyvinout společný projekt spolu s místními obyvateli, institucemi a všemi 

zúčastněnými subjekty. Většina příměstských parků není regulována legislativou pro ně 

specifickou, která by definovala charakter, úlohu a zodpovědnosti správy. Z tohoto důvodu 



 

 

příměstské parky více než jiné chráněné oblasti potřebují silné společenské uzákonění a 

institucionální spolupráci založenou na účastnými veřejnosti a vzájemné spolupráci.  

• Potřeba orgánů správy vytvářet nezávislé struktury bez těžkých politických a byrokratických 

opatření, schopných efektivní komunikace s veřejností a všemi zúčastněnými subjekty; 

schopných rychlé a efektivní reakce na výskyt příležitostí financování; a konečně schopných 

spolupráce a integrace všech možných činností a iniciativ, které utváří z příměstského parku 

jeden celistvý projekt.  

• Potřeba vnímat přírodní oblasti odlišně, pochopit, že nejenom oblasti s výjimečnými přírodní 

krásami anebo diverzitou mohou být důležité. Naopak, ze širší sítě oblastí, rozprostírajících se 

po celém regionu, obsahujících různé hodnoty a charakteristiky vzniká přidaná hodnota, neboť 

taková síť zastupuje jedinečné ekologické struktury.  

• Potřeba obnovit spojení/ vztah mezi přírodou a kulturou; mezi občany a prostředím. Pomocí 

příměstských parků lze využít přírody tak, aby hrála klíčovou roli nejen při vytváření trvale 

udržitelného městského prostředí, ale také v rozvíjení nového vnímání občanské 

zodpovědnosti, založené na trvale udržitelném a informovaném využití zdrojů a příměstských 

oblastí obecně. Podle této nové formy chápání příměstské parky reprezentují veřejný prostor, 

ve kterém je od obyvatel požadováno respektovat životní prostředí a další uživatele parku. To 

posiluje veřejnou solidaritu, pocit být součástí místní komunity a oblasti.  

• Význam, z ekonomického hlediska, překročit běžnou vizi parku, podle níž park může přežívat 

pouze díky veřejným zdrojům. Namísto toho je nezbytné spojit veřejné financování 

s výdělečnou činností, která může pocházet z:  

- Ekonomických a produkčních činností vykonávaných soukromníky a založených na přírodních 

zdrojích parku (např. bio zemědělství, zpracování potravin, lesnictví, kontrolovaný lov a 

rybářství apod.); 

- Služby společenského, vzdělávacího a rekreačního charakteru;  



 

 

- Platba za ekosystémové služby, které park svým dobrým managementem oblasti a přírodních 

zdrojů poskytuje místnímu regionu a městu obecně.  

Všechna tato doporučení dohromady znamenají, že by park neměl být považován za náklad, ale 

spíše za přidanou hodnotu regionu schopného využít místních přírodních zdrojů trvale udržitelným 

způsobem a zajistit pro město a jeho obyvatele důležitou službu. Touto cestou se park může stát 

faktorem zvyšujícím atraktivitu a jedinečnost oblasti, z hlediska vnitřního místního rozvoje.  


