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Tato publikace je určena především těm, kteří 
mohou rozhodovat o budoucím rozvoji sídel 
a krajiny v metropolitních územích českých 
měst. Zodpovědných aktérů je v současnos-
ti velké množství – od těch, kteří rozhodu-
jí o umístění nových staveb, přes pracovní-
ky všech úrovní státní správy a samosprávy, 
až po výzkumné a pedagogické instituce, 
které vštěpují zásady správného nakládání 
s prostředím budoucím odborníkům. Stu-
dium suburbánního rozvoje a suburbaniza-
ce je v České republice relativně mladé, sám 
suburbanizační proces se projevuje ve větší 
intenzitě až od poloviny 90. let 20. století. 
Přesto bylo doposud uskutečněno množství 
výzkumů, které přinesly zajímavé výsledky, 
především při srovnání specifik české sub-
urbanizace s americkým a západoevropským 
vývojem. 

Snahou předkládané publikace je předat 
nejdůležitější výsledky výzkumu širší odbor-
né veřejnosti, rozhodujícím hráčům na subur-
bánním poli, občanům satelitních městeček 
a lidem uvažujícím o koupi domku v subur-
biu, ale i dalším zájemcům o tento nový pro-
ces ve vývoji českých měst. Předešlý výzkum 
byl zaměřen především na velká česká města, 
rozsáhlé poznatky jsou shromážděny zejmé-
na z obcí Pražského metropolitního regio-
nu. Suburbánní rozvoj se postupně rozšiřu-
je i do menších měst České republiky. Nová 
výstavba s sebou přináší řadu důsledků pro 
prostředí, život a plánování v rozvíjejících se 
územích. Pozitivní i negativní příklady z ob-
cí v zázemí některých měst mohou sloužit 
při rozhodování developerů, obecních sa-
mospráv i plánovacích institucí o správném 
budoucím využití nových rozvojových ploch 
a krajiny v okolí ostatních českých měst. Po-
kud následující text pomůže při rozhodování 
o alternativách územního rozvoje správným 
směrem, naplní se cíl autorů této publikace.
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