
 

Seminář je jedním z výstupů projektu: 

„Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt 
vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí“ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 

 
 

Ekosystémové služby řek ve městech 
 

Odborný seminář 

Zámek Křtiny  

28. - 29. dubna 2016 

I. CIRKULÁŘ 

Seminář byl zařazen do systému celoživotního vzdělávání 
České komory architektů (ohodnocen 3 body). 

 



 

 

OBECNÉ INFORMACE 

          Cíle semináře           

Cílem semináře je prezentovat a diskutovat význam řek a říčního prostoru ve městech a urbani-
zovaném území z hlediska ekosystémových služeb. Problematika zahrnuje širokou škálu témat, 
od definování užitků pro společnost, přes vnímání těchto přínosů veřejností, až po jejich finanční 
vyjádření či hospodářská opatření. 

Součástí seminináře bude rovněž prezentace výsledků projektu č. EHP-CZ02-OV-1-032-2015 
"Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vod-
ních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí". Ty zahrnují např. 
praktické ukázky hodnocení rekreačního potenciálu řek ve městech, příklad aplikace principů 
ekosystémových služeb v rozhodovacím procesu a územním plánování v  Oslu nebo prezentaci 
vnímání říčního prostoru ve městech veřejností. 

          Tematické okruhy           

Na semináři je možno se zapojit svými odbornými přednáškami k těmto tematickým okruhům: 
• Řešení říčního prostoru ve městech z hlediska urbanismu a územního plánování 
• Hospodářský  význam a ekosystémové služby řek ve městech 
• Ekosystémové služby vodních toků  
• Ekologické funkce řek ve městech 
• Vnímání významu řek ve městech z pohledu veřejnosti 
• Finanční vyjádření ekosystémových služeb 
• Protipovodňová ochrana měst a její vliv na rekreační potenciál území  
• Upravené vs. přírodě blízké a revitalizované vodní toky v urbánním a suburbánním 

prostředí 
• Význam řek v městském prostředí z hlediska  regionálního rozvoje. 
• Rekreační potenciál, účinky, utilizace a funkční potenciál vodních toků v urbánním a sub-

urbánním prostoru 

          Návrh programu           

Čtvrtek 28. 4.  Pátek 29. 4.  
• Registrace od 9:00 
• 10:00 Slavnostní zahájení  
• První blok  
• Coffeebreak  
• Druhý blok  
• Oběd  
• Třetí blok  
• Coffeebreak  
• Čtvrtý blok  
• Večeře  

• První blok od 9:00 
• Coffeebreak 
• Druhý blok 
• Oběd 
• Odjezd na exkurzi 

 



 

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE 

Odborný seminář se koná na zámku Křtiny, který leží ve stejnojmenném městyse nedaleko od 
Brna. 

Účast na semináři (vložné a exkurze, stravování a  ubytování) je hrazena v rámci pro-
jektu EHP č. EHP-CZ02-OV-1-032-2015 a pro účastníky je zdarma. 
 

• Ubytování je zajištěno na zámku Křtiny v pohodlných dvoulůžkových pokojích. 
• Stravování je zajištěno zámkem Křtiny. 
• Dopravu si zajišťuje každý účastník sám na své náklady. 

          Termíny           

I. Cirkulář s navrženým programem 15. února 2016    

Přihláška a abstrakt příspěvku 11. dubna 2016 

II. Cirkulář s konečným programem 18. dubna 2016 

Zaslání plné verze příspěvků do sborníku podle pokynů 
(přiloženo) 14. dubna 2016 

Konání semináře 28. - 29. dubna 2016 

 

POŘADATELÉ SEMINÁŘE 

GENERAL INFORMATION 
Mendelova Universita v Brně 

Fakulta regionálního rozvoje a meziná-
rodních studií  

Tř. Generála Píky street 2005/7 
613 00 Brno - Černá Pole 
http://frrms.mendelu.cz/ 

Školní lesní podnik 
Masarykův les Křtiny 

Křtiny 175 
679 05 Křtiny 

http://www.slpkrtiny.cz/ 

 
http://www.mendelu.cz// 

          Organizační výbor semináře           

Ing. Jiří Schneider, Ph.D. 
Bc. Ing. Ivana Lampartová, Ph.D.  

 

Mgr. Šárka Veselá 
Ing. Helena Lorencová, Ph.D. 

Bc. Vít Karber 
 
 

Kontaktní e-mail: rivers.frrms@mendelu.cz 
 
 

http://frrms.mendelu.cz/
http://www.slpkrtiny.cz/
http://www.mendelu.cz/
mailto:rivers.frrms@mendelu.cz


 

 

INFORMACE O PROJEKTU RaFA 

          Obecné informace o projektu           

Projekt je zaměřen na podporu povědomí veřejnosti o významu a hodnotě funkcí lesů a přírodě 
blízkých koryt vodních toků v zastavěném území. K tomu směřují i cíle a výstupy projektu - po-
pulárně-naučné publikace, které budou prezentovat odborné informace nejen textově, ale pře-
devším s využitím rozsáhlé fotodokumentace. 

Kromě široké veřejnosti přinese projekt i platformu pro odbornou veřejnost - praktickou inže-
nýrskou a veřejnosprávní i vědeckou. Za tímto účelem je pořádána mezinárodní vědecká konfe-
rence a odborný seminář. Doplňujícím popularizujícím opatřením bude putovní fotografická vý-
stava prezentovaná v termínu konání tohoto odborného semináře. 

Webová stránka projektu: http://rafa.frrms.mendelu.cz/cz 

 

 

 

 

 

MÍSTO KONÁNÍ SEMINÁŘE  

Adresa: 

Zámek Křtiny 
Křtiny 1 
679 05 Křtiny 

GPS: 
49°17'49,323"N 
16°44'31,606"E 

Odkaz na google mapu: http://1url.cz/P7LF 

 

 

 

http://rafa.frrms.mendelu.cz/cz
http://1url.cz/P7LF
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