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STUDENTI UJEP PŘEDSTAVILI V DRÁŽĎANECH PRVNÍ VÝSLEDKY 
HODNOCENÍ DĚČÍNSKÉ ZELENĚ 

 
Poslední listopadový den představovali čeští a němečtí studenti 
v Drážďanech průběžné výsledky hodnocení vybraných zelených ploch 
v Děčíně. Druhé setkání studentského kurzu Identifikace a hodnocení 
ekosystémových služeb poskytovaných městskou zelenou a modrou 
infrastrukturou v Děčíně se uskutečnilo v Leibniz Institut pro ekologický 
a územní rozvoj v Drážďanech (IÖR).  
 
Setkání navázalo na mapování městských ekosystémů v Děčíně, které proběhlo 
v první polovině října v oblasti Kvádrberku, zámku Děčín a Mariánské louky. 
V průběhu listopadu smíšené česko-německé skupiny studentů zpracovávaly 
semestrální projekty, které jsou zaměřeny na hodnocení ekosystémových služeb, 
biologické rozmanitosti a zeleno-modré infrastruktury ve městech. Jednotlivé 
vymezené plochy účastníci kurzu ohodnotili a zanesli do podoby digitálních map.  
 
„Představili jsme dnes hlavně použitou metodu k hodnocení jednotlivých modrých 
a zelených ploch a také dílčí výsledky, které z prvotního mapování vyšly. 
Prezentaci nám vyučující ohodnotili velmi kladně a dostali jsme cenné rady, jak 
postupovat dále. V příštích dvou měsících bychom hodnocení měli dokončit,“ 
přidává Ondřej Šmíd, student z katedry geografie Přírodovědecké fakulty UJEP.  
 
Studenti se v česko-německých skupinách v rámci hodnocení zaměřili například 
na hodnocení biodiversity s ohledem na velikost biotopu, převládající povrch nebo 
přírodě blízkou úpravu. Dále se hodnotil přínos zeleně k regulaci klimatu 
z hlediska ochlazování a produkce chladného vzduchu nebo překážky, které brání 
průchodu vzduchu (např. vysoké budovy). Značný význam byl v obou skupinách 
přikládán rekreační funkci. Studenti zkoumali a hodnotili množství rekreačních 
prvků, jako jsou lavičky, dětská hřiště, naučné tabule, ale i jejich kvalitu a funkční 
rozmístění. 
 
Poslední setkání a prezentace výsledků zkoumání proběhne koncem ledna 2019 
opět v IÖR v Drážďanech. Kurz je organizován IEEP a realizován v rámci 
česko-saského projektu Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno 
modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN, 
reg. č. 100282320) financovaného z prostředků Evropské Unie z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj.  
 
Kontakt: Ing. Jiří Louda, Ph.D., IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou 
politiku FSE UJEP, jiri.louda@ujep.cz, 608 468 676 
 
Odkaz na fotografie k volnému využití: 1. Liebniz Institut pro ekologický a 
územní rozvoj v Drážďanech (IÖR), 2. Prezentace česko-německé skupiny 
studentů, 3. Účastníci kurzu z UJEP a z Anhaltské univerzity aplikovaných věd 
v Bernburgu; autor: Ondřej Šmíd 
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