
 

si Vás dovolují pozvat na seminář 
pro zástupce obcí, neziskových organizací, státní správy a odborníky 

„Zachování alejí 
jako typického prvku české krajiny“

praktické příklady, dobré nápady a vyzkoušené postupy z domova i zahraničí



který se koná ve čtvrtek 29. dubna 2010

Seminář je zaměřen na problematiku alejí v české krajině se zřetelem na jejich zachování, péči a další 
rozvoj. Pozvaní odborníci osvětlí historii alejí a také příčiny jejich postupného mizení. Budou hovořit o 
pilotních  projektech  mapování  alejí  a  praxi  v  jejich  ošetřování  a  výsadách  v různých  krajích  České 
republiky.  Podstatnou částí  semináře  bude představení  zkušeností  ze sousedního Německa a  Polska. 
Seminář se dotkne možností spolupráce nevládních organizací a státní správy a samosprávy a právní 
ochrany alejí po novele zákona o ochraně přírody a krajiny. Za každou z prezentací následuje prostor pro 
krátkou diskusi.

místo konání
Praha, Novotného lávka 5, v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností v sále č. 417.

Více informací: http://www.csvts.cz/csvts/?c=kontakt

 
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 pomoci zajistit  na Vaše  
náklady ubytování ze středy na čtvrtek – podrobnosti s námi sjednejte osobně.

Rezervujte si své místo na semináři včas, nejpozději 26. dubna 2010. 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 a občerstvení v průběhu semináře.

Účastnický poplatek pro komerční subjekty činí 1 900 Kč.

Sborník příspěvků ze semináře je možné objednat přímo na semináři za cenu 150 Kč.

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

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu 
prostřednictvím NROS. Seminář podpořilo také Ministerstvo životního prostředí ČR.

http://www.csvts.cz/csvts/?c=kontakt
http://stromy.arnika.org/
mailto:cepo@arnika.org


program semináře: 
Zachování alejí jako typického prvku české krajiny

 
 čtvrtek 29. dubna 2010 9.00 – 17.30

 Aleje z hlediska krajinného rázu
Fenomén alejí udávající ráz typické české krajině.
Lektor: Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc., vedoucí Katedry sídel a regionů Fakulty stavební ČVUT

 Aleje jako výrazný prvek morfologie krajiny
Architektonicky významné aleje a komponované krajiny.
Lektor: ak. arch. Vojtěch Storm, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

 Jak jsme k alejím přišli a jak o ně dnes přicházíme 
Historické souvislosti vzniku alejí ve vývoji české krajiny a příčiny současného stavu. 
Lektor: krajinný architekt Petr Velička, Česká komora architektů

 
Hodnocení, mapování a obnova alejí 11.15 – 12.45

 Proměny alejí a jejich mapování
Metodika a přístupy k hodnocení a dokumentaci alejí v české krajině.
Lektor: Jan Hendrych, člen International American Society of Landscape Architects, VÚKOZ

 Mapování alejí v Olomouckém kraji 
Pilotní projekt mapování alejí v Olomouckém kraji – metodika pro využití státní správou.
Lektor: RNDr. Aleš Létal, Ph.D., vedoucí odd. fyzické geografie PF Univerzity Palackého v Olomouci

 Principy obnovy alejí v krajině
Krajinně architektonické principy obnovy alejí.
Lektor: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., děkan Zahradnické fakulty Mendlovy univerzity v Brně

 
Ochrana a obnova alejí v zahraničí  13.45 – 15.15

 Cesty pro přírodu – zkušenosti z Polska
Ochrana a výsadba alejí ve spolupráci nevládních organizací se státní správou a samosprávou.
Lektor: Piotr Tyszko-Chmielowiec, Ph.D., Fundacja Ekorozwoju, Polsko

 Ochrana a výsadba alejí v Německu
Příklady úspěšných projektů a strategií k ochraně a obnově historických alejí.
Lektor: zástupce nevládní organizace Robin Wood, Německo

 
Praktická ochrana alejí v ČR  15.30 – 17.00

 Péče o aleje v praxi České republiky
Praktická péče o aleje správci silnic – příklad z Kraje Vysočina.
Lektor: Ing. Jan Míka, ředitel Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina

 Strom jako doprovod pozemních komunikací
Úskalí dlouhodobé péče o aleje z hlediska platných právních norem.
Lektor: Ing. Daniela Švédová, Ředitelství silnic a dálnic

 Kácení a výsadby alejí – praxe po novele zákona
Jak se projevila novela zákona na praktické ochraně alejí, zkušenosti z praxe.
Lektor: Mgr. Tereza Tvardíková, Ing. Pavel Chotěbor, Česká inspekce životního prostředí
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