si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci
PROMĚNY MĚSTSKÉ ZELENĚ – minulost, současnost a vize

Místo konání: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Pořadatel: Statutární město Hradec Králové
Spolupořadatelé: Civitas per populi, o.p.s. a Vysoká škola regionálního rozvoje Praha
Partner: Sekce krajinářské architektury SKA IFLA CZ Společnosti pro zahradní a
krajinářskou tvorbu, o. s., Mendelova univerzita v Brně a Zahradnická fakulta Mendelovy
univerzity, Lednice
Termín konání: 2. – 3. října 2014
Přednášející: zahradní architekti, architekti, urbanisté, zástupci měst
Hlavním cílem konference je zaměřit se na nenahraditelný potenciál „zeleně“ ve městech a
na možnosti systémových řešení; dokladovat dobré příklady praxe a zformulovat doporučení
pro strategické rozhodování v této oblasti.
Tematické sekce konference:
•

Vývoj zeleně veřejných prostorů českých měst
Význam nezastavěných a nezastavitelných ploch pro kvalitu života ve městech,
příklady koncepcí v historii i současnosti

•

Současné systémy zeleně ve městech
Metodické aspekty při navrhování systémů zeleně a územní plány měst

•

Zeleň města Hradce Králové

Odborné exkurze během II. jednacího dne:
A) Historická zeleň centra města
B) Městská a příměstská zeleň Hradce Králové
C) Po zeleném okruhu města na kole

Přednesené příspěvky budou publikovány v odborném recenzovaném časopisu Regionální rozvoj
mezi teorií a praxí, číslo 2/2014 - www.regionalnirozvoj.eu. Pokyny pro psaní příspěvku jsou uvedeny
na webových stránkách časopisu. Termín pro zaslání příspěvku je do 30. června 2014 s tím, že
recenzovaný časopis-sborník bude vydán v době konání konference. Konferenční sborník bude
předložen k posouzené do databáze CPTI Thomson Reuters.

Termín pro přihlášení příspěvků a zaslání anotací: do 30. dubna 2014.
Přihlášení příspěvků včetně anotací do 10 řádků v jazyce českém, slovenském,
polském nebo anglickém.
Přihláška na konferenci dostupná na adrese: http://mmhk.cz/promenyzelene
Vložné splatné na místě: 300 Kč; studenti zdarma
E-mail konference: konference2014@mmhk.cz

Programový výbor konference
Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, FA ČVUT Praha, Ústav urbanismu
Ing. arch. Jan Falta, odbor památkové péče Magistrátu města Hradce Králové
Mgr. Lenka Jaklová, radní města Hradce Králové
Prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc., FA VUT v Brně, Ústav teorie
doc. ing. Petr Kučera, Ph.D., Ústav plánování krajiny Zahradnické fakulty v Lednici
Mendelovy univerzity v Brně
doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha
Ing. Zdeněk Novák, Národní zemědělské muzeum Praha
Ing. Eva Sojková, odd. kulturní krajiny a sídel, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a
okrasné zahradnictví
doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, PhD., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha
doc. Pavel Šimek, Ph.D., Sekce krajinářské architektury SKA IFLA CZ Společnosti pro
zahradní a krajinářskou tvorbu, obč. sdr.
Ing. arch. Lenka Zídková, zastupitelka a předsedkyně Výboru pro územní plánování a
rozvoj města Hradec Králové

