Místo konání

Přihlášení

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Pasteurova 1, Ústí nad Labem

E-mailem na adresu ieep@ieep.cz

Místnost: Fialová Aula

Účast na konferenci je bezplatná. V případě
zájmu můžeme poskytnout doklad o účasti
na konferenci.

Pozvánka na konferenci

do 14.11.2019

Jazyk
Česky a německy
(simultánní tlumočení zajištěno)

Význam zelené a modré
infrastruktury pro kvalitu
života ve městech
28. listopadu 2019
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Ústí nad Labem

Obsah

Program

Zelená a modrá infrastruktura, ekosystémové služby, klimatická změna, zelená
města, kvalita života atd. – to jsou jen
některé z pojmů, které v poslední době
slýcháme čím dál častěji. Co znamenají
tyto pojmy pro život ve městě? Jak důležitá
je městská zeleň a vodní prvky pro kvalitu
života obyvatel a pro biodiverzitu? Jaké
jsou praktické zkušenosti měst v Česku
a Německu? A jsou hodnoty městské přírody
(ekosystémové služby) zohledňovány v souvislosti s úvahami o plánování rozvoje měst?
Na konferenci budou tyto a další otázky
široce diskutovány. Konference se koná
v rámci Česko-Saského projektu BIDELIN
(Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína).

9:00-9:30 Registrace a káva
9:30
Přivítání a úvodní slovo
Dr. Jan Slavík, proděkan, Fakulta
sociálně ekonomická, UJEP
9:40
Oficiální premiéra krátkého
animovaného filmu „Zeleň
a voda – cesta ke zlepšení
kvality života ve městech“
9:55
Představení projektu BIDELIN:
cíle, přístupy, výsledky
Dr. Jiří Louda/Dr. Karsten
Grunewald, UJEP/IÖR
10:15
Význam konceptu
ekosystémových služeb: teorie
a praktické zkušenosti z Drážďan
Patrycia Brzoska/Dr. Ralf-Uwe
Syrbe, IÖR
10:40
Biofyzikální hodnocení
ekosystémových služeb
v Děčíně a Liberci: metody
a výsledky
Doc. Pavel Cudlín, Dr. Renata
11:05
Včeláková, UJEP/CzechGlobe
Ekonomické hodnocení
vybraných ekosystémových
služeb: příklady z Děčína
a Liberce
Jan Macháč/Dr. Jiří Louda, UJEP

11:30 Praktická využitelnost vědeckých
výsledků pro plánování zelené
a modré infrastruktury na městské
úrovni: doporučení pro tvůrce
rozhodnutí
BIDELIN-Team
12:00 Oběd a káva
13:00 Plánování komplexní sítě městské
zeleně v Liberci
Karolína Hrbková/František Balek,
statutární město Liberec
13:20 Praktické zkušenosti s konceptem
ekosystémových služeb
v Drážďanech
Dr. Olaf Bastian, město Drážďany
13:40 Městská příroda pro vzdělávání
v Děčíně
14:00 Jiří Veselý, statutární město Děčín
Mladá generace a zelená a modrá
infrastruktura
Dr. Jiři Louda a studenti z Česka
a Německa
14:20 Závěrečná diskuse

