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PROJEKT ZELENOMODRÉ INFRASTRUKTURY V DĚČÍNĚ JE VE FINÁLE 
 
Poslední lednový pátek se čeští a němečtí studenti věnovali prezentaci 
finálních výsledků hodnocení zelenomodré infrastruktury v Děčíně. Třetí  
a konečné setkání v rámci semestrálního 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 bylo završením půlroční práce, která obsahovala mapování městských 
ekosystémů v Děčíně (první polovina října) v oblasti Kvádrberku, zámku Děčín  
a Mariánské louky. V průběhu listopadu pak smíšené česko-německé skupiny 
studentů zpracovávaly semestrální projekty, které byly zaměřeny na hodnocení 
ekosystémových služeb, biologické rozmanitosti a zeleno-modré infrastruktury 
v mapovaných oblastech. Na konci listopadu v Drážďanech proběhla první 
prezentace projektů.  
 
V prosinci 2018 a v lednu 2019 pak studenti postupovali podle předem vybrané 
metodiky a rozdělili jednotlivé vymezené plochy do 3 kategorií: stanovištní 
podmínky, rekreační funkce a kulturní dědictví. K těmto plochám poté přiřazovali 
jednotlivé indikátory. Pro ty byla vytvořena čtyřbodová škála od nízké, přes 
střední, vysoké až po velmi vysoké hodnoty. Studenti tak v lokalitě hodnotili 
například produkci chladného vzduchu a ochlazování, propustnost povrchů nebo 
možnosti k rekreaci. Pomocí nástrojů GIS pak byly tyto výsledky vizualizovány 
v podobě několika digitálních map.  
 
„Dnes jsme společně s kolegy z Ahaltské univerzity prezentovali výsledky 
hodnocení jednotlivých zelených a modrých ploch mapovaných v Děčíně. 
V průběhu zpracovávání jsme narazili na řadu problémů, které jsme však 
s pomocí vyučujících dokázali vyřešit. Zajímavý byl též trochu odlišný pohled 
českých a německých studentů na hodnocení jednotlivých funkcí městské 
infrastruktury. Díky tomuto kurzu jsme si prohloubili komunikaci v jiných jazycích, 
zjistili, že se i v zemích západně od nás používají při výzkumu obdobné metody,  
a hlavně jsme získali nové zahraniční přátele, což je podle mého názoru jeden 
z neméně důležitých přínosů těchto mezinárodních kurzů,“ komentoval přímo na 
místě práci v projektu Ondřej Šmíd, student z katedry geografie Přírodovědecké 
fakulty UJEP.  
 
Studenti obou univerzit ještě musí do konce března 2019 výsledné poznatky 
zpracovat do podoby 10stránkové eseje. 
 
Kurz organizuje Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku FSE UJEP (IEEP 
FSE UJEP) a je pořádán 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 
 
Fotografie k volnému užití: 1. Debata studentů z UJEP a z Anhaltské 
univerzity aplikovaných věd v Bernburgu, 2. Prezentace studentských projektů, 
3. Výsledné hodnoty ekosystémových služeb; autor fotografií: Ondřej Šmíd  
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