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URBANSCAPES
Ostrava 2019
VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ / PROGRAM / REGISTRACE
Konference URBANSCAPES 2019 Ostrava je fórem pro diskuse a hledání profesionálních řešení, jak se
vypořádat s dopady klimatických změn na městské životní prostředí, s důrazem na problematická urbánní
území. Účastníky budou odborná i laická veřejnost, politici i technici, akademici i stavitelé, zvolení
zastupitelé a investoři, krajinářští architekti, urbanisté, architekti i městští designeři a další z celé Evropy.

/

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

9.–10. října 2019 / URBANSCAPES Ostrava 2019
17. června 2019 / registrace a příjem anotací přednášek / příspěvků / posterů
17. července 2019 / uzávěrka příjmu anotací přednášek / příspěvků / posterů
31. července 2019 / vyrozumění o zařazení přednášky / příspěvků / posterů
10. srpna 2019 / konec zvýhodněného vstupného (early bird)
9. října 2019 / 9:30 hod. / slavnostní zahájení konference
10. října 2019 / odpoledne / ukončení konference

ORGANIZAČNÍ TÝM

VĚDECKÝ VÝBOR

Jana Pyšková / Eva Jeníková / Maxim
Turba / Martina Forejtová / Rudolf
Klus / Tomáš Sklenář / Karel Slánský /
Madgaléna Smetanová / Petra Šilberská /
Ivan Tachezy

Členové organizačního týmu + Zuzana Ambrožová (CZ) / Anna Eplényi (HU) / Urszula
Forczek–Brataniec (PL) / Štefan Lančarič (SK) / Peter Kumble (CZ/USA) / Vojtěch Lekeš
(CZ) / Dan Matějka (CZ) / Zdeněk Novák (CZ) / Josef Pleskot (CZ) / Till Rehwaldt (DE)
/ Alena Salašová (CZ), Klára Salzmann (CZ), Vladimír Sitta (CZ) / Josef Smutný (CZ)
/ Petr Šiřina (CZ) / Jitka Trevisan (CZ)

//

VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ

Zapojte se do programu konference! Zveme účastníky, aby přihlásili své projekty a výsledky vědeckých výzkumů k tématům
konference. Prosíme, připravte abstrakt jako soubor Word, maximálně 1 strana A4 (okraje 2.5, písmo Times New Roman 11,
jednoduché řádkování), čísla, tabulky a odkazy mohou být na další 1 straně. Abstrakt zašlete na adresu: urbanscapes2019@seznam.cz.
Termín zaslání abstraktů: 17. července 2019. Účastníci dostanou do 31. července 2019 zprávu o tom, zda jejich příspěvek byl přijat
jako přednáška nebo poster.
Hlavní témata konference jsou:
OBECNÉ PROBLÉMY MĚST
S PRŮMYSLOVOU KRAJINOU: krajinné
a městské plánování / moudré způsoby
revitalizace / kvalita prostředí, sociální
a zdravotní souvislosti / možnosti a úskalí
rozvoje brownfieldů a opuštěných částí
měst.

///

MĚSTSKÁ VEGETACE: nedoceněná
hodnota ekosystémových služeb
poskytovaných spontánní vegetací /
rostliny a biotechnologie pro měnící se
klima

VODA JE ZÁKLADEM ŽIVOTA: hospodaření
s dešťovou vodou jako imperativ
(krajinářská, urbanistická a dopravní
a další opatření) / revitalizace řek / péče
o říční nivy / prostupnost území

REGISTRACE

Přihlašování na konferenci je právě spuštěno! Informace o vstupném, slevách a možnostech platby na stránkách konference
www.urbanscapes2019.cz/registration. Termín pro early bird je do 10. srpna 2019.

