
Jak pěstovat
zdravou
městskou
krajinu

ONLINE  KONFERENCE 

29/06/2021 

Funkce zeleně a vody

 v městské krajině 

a jak přispívat k její udržitelnosti. 



rádi bychom Vás pozvali na online konferenci „Jak pěstovat zdravou městskou krajinu“

organizovanou vedoucím partnerem projektu CLAIRO, městem Ostravou, která proběhne

dne 29. června od 10 hodin na platformě ZOOM. 

Hlavním tématem konference bude nezastupitelná funkce zeleně a vody v městské krajině a

jak přispívat k její udržitelnosti. Odpoledne jsou připraveny 4 workshopy, které proběhnou ve

dvou paralelních blocích. Celým programem Vás provede moderátor Daniel Konczyna.

Projekt CLAIRO

Vývoj znečištění ovzduší v MSK/Ostravě a hodnocení zdravotních rizik

Modrozelená infrastruktura a ostravský kontext

Jak na lepší parky

Zadržování vody ve městě

Dotační možnosti z Ministerstva životního prostředí

Jak na výsadbu městské zeleně pro dosažení maximálního záchytu škodlivin

Jak využít data o stavu ovzduší pro výsadbu zeleně ve městě

Jak vnímají kvalitu ovzduší a přínosy zeleně obyvatelé regionu

Jak posilovat odolnost zeleně prostřednictvím biologických hnojiv

10:00 – 12:30 Konference

Jiří Hudec /Statutární město Ostrava/

Bohumil Kotlík /Státní zdravotní ústav/

Ondřej Vysloužil, Zuzana Sáňková /MAPPA Ostrava/

Peter Bednár /Jakub Cigler Architekti/  

Jiří Vítek /JV PROJEKT VH s.r.o./

Anna Pasková /Ministerstvo životního prostředí/
 

12:30 – 13:00 Přestávka

13:00 – 15:10 Workshopy

13:05 – 14:05 BLOK 1

Miloš Zapletal /Slezská univerzita v Opavě/

Jiří Bílek /VŠB-TUO/
 

14:05 – 14:10 Přestávka

14:10 – 15:10 BLOK 2

Gabriela Kalužová, Tomáš Balcar /SOBIC a RSTS/

Karel Doležal /Univerzita Palackého v Olomouci/
 

15:10 – 15:15 Závěr

Vážená paní, vážený pane,

Program

https://clairo.ostrava.cz/pozvanka-na-konferenci-jak-pestovat-zdravou-mestskou-krajinu/
https://clairo.ostrava.cz/
https://www.ostrava.cz/cs
http://www.szu.cz/
https://www.mappaostrava.cz/
http://www.szu.cz/
https://jakubcigler.archi/
http://www.jvprojektvh.cz/
https://www.mzp.cz/
https://www.slu.cz/slu/cz/
https://www.vsb.cz/cs/
https://sobic.cz/
https://www.irsts.cz/
https://www.upol.cz/


V případě Vašeho zájmu zúčastnit se konference, vyplňte prosím registrační formulář, který

naleznete pod tímto odkazem. Po odeslání formuláře obdržíte potvrzení o registraci. 

Pokud po zaregistrování zjistíte, že se nebudete moci zúčastnit, kontaktujte nás prosím na

adrese konference@ostrava.cz. Kapacita je omezená a Vaše místo můžeme nabídnout jiným

zájemcům.

Registrační formulář je možné vyplnit do 28. 6. 2021.

Těšíme se na Vás! 

tým CLAIRO

„Tato akce je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím iniciativy Urban Innovative Actions.“

www.clairo.ostrava.cz

www.uia-initiative.eu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUwyPIhwGBLqZPhVJqb4ghHdXRS0trPDauKz04PpWrlrwnhg/viewform
mailto:konference@ostrava.cz
https://clairo.ostrava.cz/
http://www.uia-initiative.eu/

