
si Vás dovolují pozvat na seminář 
pro zástupce občanských sdružení a představitele obcí

„Ochrana stromů a zeleně 
ve městech a obcích“

Seminář o využití odborných poznatků a právních nástrojů v praxi



který se koná ve čtvrtek 27. listopadu 2008

Seminář  je  zaměřen na  problematiku  městské zeleně  a  její  ochrany  z  pozice  občanských sdružení  a 
místních samospráv.  Pozvaní odborníci  budou hovořit  o významu zeleně pro zdraví obyvatel,  kvalitu 
životního prostředí a hodnotu urbanizovaných území. Lektoři představí právní rámec ochrany dřevin, 
připravované  legislativní  změny,  pravomoci  České  inspekce  životního  prostředí  a  možnosti  občanů 
účastnit se rozhodování. Dendrog vysvětlí způsoby hodnocení dřevin a volby metod péče o ně. Na závěr 
semináře je  připraven interaktivní  blok,  v rámci něhož si  mohou účastníci  vyzkoušet na modelových 
případech získané poznatky, konzultovat konkrétní problémy, a vyměnit si vzájemně své zkušenosti. 

místo konání
Restaurace Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1. Doprava možná tramvají  č.  17 nebo 21 do  

zastávky Jiráskovo náměstí. Více informací: http://restaurace-manes.cz

prosba účastníkům
Řešíte-li  konkrétní  problém  či  kauzu,  nebo  chcete-li  na  semináři  získat  odpovědi  na  konkrétní  

otázky, budeme rádi, když nám předem zašlete zprávu. Pokusíme se obsah semináře přizpůsobit.

organizační podrobnosti
Oběd  zajištěn. Během dne k dispozici nápoje a drobné občerstvení.

V případě, že na seminář pojedete z velké dálky, můžeme Vám v Praze na Vaše vyžádání zajistit na 
naše náklady ubytování  ze středy na čtvrtek – podrobnosti s námi sjednejte osobně.

Mimopražským účastníkům proplácíme jízdné veřejnou dopravou do místa konání semináře.

  Rezervujte si své místo na semináři včas, nejpozději 25. listopadu 2008. Počet míst je omezen.

Symbolický účastnický poplatek 200 Kč (platí pro občanská sdružení, státní správu, 
samosprávu a média) je možné uhradit hotově na místě nebo předem  na  bankovní účet 
číslo 175 302 959/0300. Poplatek zahrnuje oběd, občerstvení v průběhu semináře a tištěné materiály.

Arnika, Chlumova 17, 130 00  Praha 3. Tel.: 222 781 471, lenka.lukackova@arnika.org, http://cepo.arnika.org

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu 
prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Seminář podpořilo také Ministerstvo životního prostředí ČR a skupina The Greens/EFA 

Evropského parlamentu. Dárci neodpovídají za obsah a průběh semináře.

http://restaurace-manes.cz/
http://cepo.arnika.org/
mailto:toxik@arnika.org


program semináře: Ochrana stromů 
a zeleně ve městech a obcích 

 
čtvrtek 27. listopadu 2008 9.00 – 18.00

 Stromy ve městech očima hygienika 
Zásadní funkce zeleně pro kvalitní život v urbanizovaném prostředí. 
Lektorka: MUDr. Eva Rychlíková, vedoucí odboru integrovaných agend Ředitelství ČIŽP 

 Závěry studií o vlivu znečištění ovzduší na zdraví populace 
Dopad dlouhodobě znečištěného ovzduší Prahy na zdraví populace, jemné poprachové částice.
Lektor: MUDr. Radim Šrám, Dr.Sc., Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR

 Co umí strom aneb o zeleni s trochou fyziky 
Překvapující souvislosti zeleně s globálním klimatem i mikroklimatem například městského parku. 
Lektor: RNDr. Jan Pokorný,  Ústav systémové biologie a ekologie Akademie věd ČR, Třeboň

 Využití právních nástrojů k ochraně dřevin v aplikační praxi   
Právní ochrana dřevin rostoucích mimo les a využití zákona v praxi, zneužívaná ustanovení zákona.
Lektorka: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D., vedoucí právního oddělení Ředitelství ČIŽP

 Právní úprava ochrany dřevin a novelizace zákona
V čem a kdy by se mohla změnit ustanovení na ochranu dřevin, jaký je oficiální výklad zákona.
Lektor: Ing. Pavel Chotěbor, oddělení péče o krajinu Ministerstva životního prostředí

 Praktická činnost inspekce, spolupráce s občany a obcemi
Jaké má pravomoci Inspekce, jaké řeší případy a jak s ní může spolupracovat veřejnost či obce.
Lektor: Ing. Tomáš Mařík, vedoucí odboru ochrany přírody Ředitelství Česká inspekce ŽP

 
Hodnota a hodnocení zeleně 13.30 - 15.00

 Hodnocení dřevin a citlivá péče o zeleň
Metody k hodnocení stavu a perspektivy dřevin, jak předejít kácení a kdy je kácení nezbytné.
Lektor: Ing. Bohumil Reš, Agentura ochrany přírody a krajiny

 Výsadba městské zeleně a její úskalí
Problémy nové výsadby dřevin v zatíženém prostředí měst a jak k nim přistupovat.
Lektor: Ing. Jan Hamerník, PhD., vedoucí Arboreta Kostelec

 Stromy a město – přístup k zeleni z hlediska urbanismu
Význam zeleně pro kvalitní život ve městě a plánování měst, v nichž se dobře žije.
Lektor: prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., ČVUT Praha

 
Ochrana zeleně v praxi 15.45 – 18.00

 Možnosti občanů při ochraně stromů
Konkrétní případy, kdy se občanům podařilo zabránit kácení stromů nebo zániku zelené plochy.
Lektor: Martin Skalský, Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika

 Práce ve skupinách – možnosti spolupráce
Možnosti občanských sdružení a obcí ovlivnit rozhodování o zásazích do zeleně.
Vedení pracovních skupin: Poradna (J. Esterka), Legislativa (L. Matějka), Případ (M. Skalský)
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