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UJEP VÝZNAMNĚ PŘISPÍVÁ K OCHRANĚ PŘÍRODY PŘI ÚZEMNÍM 
PLÁNOVANÍ  
 
Experti z UJEP se budou podílet na hodnocení přírody Pastýřské stěny 
v Děčíně a tvorbě virtuální naučné stezky v této lokalitě. 
 
Ústecká univerzita je zapojena do přeshraničního projektu s názvem Hodnoty 
ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve 
městech na příkladu Dražďan, Liberce a Děčína (BIDELIN) financovaného 
z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
 
Ve dnech 19.–20. října 2017 se v budově Magistrátu města Děčín uskutečnilo 
pracovní setkání osmnácti zástupců projektových partnerů, které v Děčíně 
přivítala náměstkyně primátora pro oblast školství, kulturu a sociální věci Mgr. 
Hana Cermonová. Kromě zástupců z měst Děčína, Drážďan a Liberce (který 
zastupovala také náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a 
cestovní ruch Ing. Karolína Hrbková), byli na setkání přítomni i pracovníci 
Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) z Fakulty sociálně 
ekonomické UJEP, odborníci z Fakulty životního prostředí a Přírodovědecké 
fakulty UJEP a dále zástupci Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional 
Development (IÖR Dresden) a zástupce německé firmy Software im grünen 
Bereich. 
 
Projekt BIDELIN se zaměřuje na vytvoření metodiky pro hodnocení zelené a 
modré infrastruktury ve městech. Ta přispěje ke zvýšení významu zeleně a 
ekosystémových služeb a k využití výsledků následných analýz při 
rozhodovacích procesech v oblasti územního plánování, ochrany přírody a při 
práci s veřejností. Mezi hlavní body jednání patřila diskuze právě nad tvorbou 
zmíněné metodiky a rovněž zhodnocení získávání potřebných dat 
v partnerských městech.  
 
Ing. Jiří Louda, Ph.D., vedoucí týmu UJEP, k tomu dodává: „V rámci projektu 
BIDELIN se bude univerzitní tým mj. podílet na hodnocení služeb, které 
poskytují ekosystémy na Pastýřské stěně v Děčíně. Výsledky této analýzy 
budou sloužit městu nejen jako podklad pro strategické rozhodování v oblasti 
rozvoje této lokality, ale budou použity také pro tvorbu virtuální naučné stezky 
pro chytré telefony. Ta by měla přispět zejména k zatraktivnění poznávání této 
krásné lokality pro mladší generace.“ 
 
Kontakt: Ing. Jiří Louda, Ph.D., IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou 
politiku FSE UJEP, jiri.louda@ujep.cz, 608 468 676 
 
Fotografie: 1. exkurze na Pastýřskou stěnu; 2. jednání na děčínském 
magistrátu; auto fotografií: Jiří Louda 
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