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Zvyšování kvalifikace pracovníků státní správy 

Metodické školení a workshop na téma mapování, evidence, 

péče a obnova silničních stromořadí.  

Nabízíme přehledné zpracovaní kompetencí v oblasti správy 

alejí, praktické zkušenosti z obnovy a ošetřování alejí s ohledem 

na bezpečnost dopravy, jejich mapování, evidence a přípravy 

plánů péče. 

Témata nabízených seminářů a školení: 

 kompetence pří správě alejí, zákon 114/1992 Sb., 

povolování kácení, náhradní výsadby a technické normy 

 ošetřování stromů, péče o aleje, výsadby 

 mapování a příprava plánů péče, financování obnovy alejí 

Obsah i rozsah školení nastavíme individuálně podle Vašeho 

zájmu a potřeb. 

 

Reference:  

Odborný seminář Zachování alejí jako typického prvku české 

krajiny (2009) 

Seminář Ochrana zeleně (2011) 

 

 

 

 

 

http://arnika.org/zachovani-aleji-jako-typickeho-prvku-ceske-krajiny-seminar
http://arnika.org/zachovani-aleji-jako-typickeho-prvku-ceske-krajiny-seminar
http://arnika.org/seminar-ochrana-zelene
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Mapování alejí ve Vašem kraji 

Nabízíme zpracování mapového přehledu a elektronické 

databáze pro informační systém silničních stromořadí v krajské 

správě. Tento přehled, který je základem koncepční práce 

s alejemi, umožňuje systematické plánování odborné péče a 

obnovy alejí ve Vašem kraji.  

Proces není finančně náročný, je založen na aplikaci volně 

stažitelného GIS softwaru Janitor a spolupráci s vysokými 

školami (např. Univerzita Palackého v Olomouci). Vlastní 

mapování provádějí studenti v rámci výuky. 

Výstupem mapování jsou: 

 databáze pro úřady (běží v bezplatném softwaru a je tak 

levnější než od jiných zpracovatelů) 

 tištěná mapa (cena podle počtu kusů) 

 informační systém o alejích ve Vašem kraj 

 GIS vrstva alejí s atributy, aplikovatelná v dalších IS 

životního prostředí 

 fotodokumentace alejí 

Reference: Informační systém alejí Olomouckého kraje  a Mapa 

alejí Olomouckého Kraje  

http://janitor.cenia.cz/
http://www.aleje.upol.cz/
http://arnika.org/vyznamne-a-pamatne-aleje-olomouckeho-kraje-mapa
http://arnika.org/vyznamne-a-pamatne-aleje-olomouckeho-kraje-mapa
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Metodická podpora při obnově a péči o aleje 

Nabízíme metodickou podporu při správě, obnově a péči o aleje. 

 Konzultace odborného zajištění obnovy a péče o aleje 

 Poskytnutí metodiky, školení natírání alejí bílými 

bezpečnostními pruhy 

 Asistence při realizaci dalších bezpečnostních prvků 

(svodidla, dopravní značení) 

 Naplňování kompetencí v oblasti ochrany přírody (vytipování 

a asistence při vyhlašování památných stromořadí, 

registrovaných významných krajinných prvků) 
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Osvětová kampaň zaměřená na veřejnost 

Nabízíme propagaci tematiky alejí a spolupráce na jejich obnově 

ve Vašem kraji směrem k veřejnosti.   

 Propagace spolupráce na zachování alejí (PR kampaň) 

 Tisk a rozesílka metodické publikace obcím kraje 

 Webové stránky věnované alejím ve Vašem kraji 

 Výroba, tisk a rozesílka informačního letáku pro veřejnost s 

důrazem na spolupráci s krajem 

 

Reference: 

Předávání štafety natírání alejí na Vysočině 

Internetové stránky věnované alejím 

Aleje Olomoucka 

 
 

Ošetřování alejí z OPŽP 

Nabízíme spolupráci při přípravě a 
realizaci projektů financovaných 
z Operačního programu Životní 
prostředí na ošetřování starých 
alejí.  
 

http://arnika.org/silnicari-na-vysocine-prebiraji-od-arniky-stafetu-v-natirani-stromu-a-jsou-tak-inspiraci-ostatnim-krajum
http://www.stromy.arnika.org/aleje
http://www.stromy.arnika.org/aleje-olomoucka
http://www.opzp.cz/
http://www.opzp.cz/

