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Další informace:
www. pen urban parks.eu
www.fedenatur.org
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Příměstské parky lokálně přispívají ke zmírňování dopadů klimatic
kých změn, pomáhají čistit vzduch, doplňují zásoby podzemních vod
a zmírňují nebezpečí záplav atd. Jsou útočištěm pro volně žijící zvířata
ve vysoce zalidněných oblastech, které jsou jinak postiženy význam
nou ztrátou biologické rozmanitosti.

Příměstské parky by měly být řízeny mimo jiné s ohledem na sladění
různých forem využití a musí být začleněny do strategie územního
plánování a vedení měst.
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Život ve městě má mnoho výhod, ale také nevýhod (hluk,
znečištění, přelidnění a stres) Přírodní parky v blízkosti měst
tvoří zdravé prostředí pro volný čas, sportovní aktivity, relaxaci
a kontakt s přírodou. Tyto parky mají pozitivní vliv na zdraví lidí.

Přispívají také k zachování biologické rozmanitosti a města jsou
díky nim atraktivnější a příznivější pro život. Každé město by
mělo začlenit jeden nebo více příměstských parků, kde by si
lidé mohli vychutnat přírodu bez překonávání dlouhých
vzdáleností.
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General Council Lilie Metropolitan

Periurban Parks je mezinárodní projekt, financovaný Evropskými of Seine-Saint-Denis Natural Space

regionálními rozvojovými fondy, který podporuje výměnu zkušeností a Paris‘ France Lilie France Czech University of Life Sciences Pragi

osvědčených postupů mezi manažery příměstských parků Po celé Evropě. Municipal District Troja
Aberdeen City Council Prague‘ Czech Republic

Aberdeen• United Kingdom
Tento mezinárodní projekt je zaměřen na navrhování modelů a strategií, Metropolitan Association of Upper Sile~

které zkvalitní management příměstských přírodních ploch a jejich ‘Silesia“ Metropolis . Poland
FEDENATURspojení s městem, vyrovnáváním tlaků, kterým jsou vystaveny (zástavba,

Barcelona Spain
přelidněnost, roztříštěnost, znehodnocování krajiny). City of Košice

Košice ‘ Slovakia
Regional
Government

Vitosha Nature Park Director
of Andalusia

Sofia‘ Bulgary
Andalusia ‘ Spain
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Municipality of Lisbon Zografou municipality
Lisbon ‘Portugal Athens ‘ Greece

fly. Regional Government of Lombardy —

KOŠICE R~n•Lo~~Io sene sanToens ~ Milan . Italy Danube-Ipoly National Park Directorate
Budapest• Hungary

Regional Government of Tuscany
Firenze Italy


