Ochrana stromů a zeleně
ve městech a obcích
Seminář o využití odborných poznatků a právních nástrojů
v praxi občanských sdružení a obcí
při ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

27. listopadu 2008  Praha – Mánes

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.

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích
seminář o využití odborných poznatků a právních nástrojů v praxi občanských sdružení a obcí
čtvrtek 27. listopadu 2008  Restaurace Mánes / Praha

9:00 – 9:15

Registrace účastníků

9:15 – 9:30

Úvodní slovo a představení přednášejících

9:30 – 11:50

I: Opomíjené funkce zeleně ve městech

9:30

Stromy ve městech očima hygienika

MUDr. Eva Rychlíková, ČIŽP

10:00

Závěry nových studií o vlivu znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace

MUDr. Radim Šrám, ÚEM AV ČR

10:30

Co umí strom aneb o zeleni s trochou fyziky

RNDr. Jan Pokorný, CSc. ÚSBE AVČR

11:00 – 12:30

II: Kácení a právní ochrana městské zeleně

11:00

Právní úprava ochrany dřevin a novelizace zákona o ochraně přírody

Ing. Pavel Chotěbor, MŽP

11:30

Využití právních nástrojů k ochraně dřevin v aplikační praxi

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D., ČIŽP

12:00

Praktická činnost Inspekce, spolupráce s občanskými sdruženími a obcemi

Ing. Tomáš Mařík, ČIŽP

12:30 – 13:30

Oběd

13:30 – 15:00

III: Hodnota a hodnocení zeleně

13:30

Hodnocení dřevin a citlivá péče o zeleň

Ing. Bohumil Reš, AOPK

14:00

Výsadba městské zeleně a její úskalí

Ing. Jan Hamerník, Ph.D., Arboretum

14:30

Stromy a město – přístup k zeleni z hlediska urbanismu

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

15:30 – 15:45

Přestávka na kávu

15:45

IV. Ochrana městské zeleně v praxi

15:45 – 16:15

Možnosti občanů při ochraně stromů a městské zeleně – příklady z praxe

Martin Skalský, Arnika

16:15 – 16:30

Celostátní kampaň Zachraňme stromy!

Mgr. Lukáš Matějka, Arnika

16:30 – 18:00

V. Práce ve skupinách – možnosti spolupráce

Ing. Jakub Esterka, Arnika
90 min

90 min

90 min

45 min

90 min

1 / PORADNA – konzultace konkrétních problémů s pracovníky Arniky

skupinu vede Jakub Esterka

2 / LEGISLATIVA – formulace návrhů na změny v zákoně

skupinu vede Lukáš Matějka

3 / PŘÍPAD – řešení modelových situaci – využití odborných poznatků a legislativy

skupinu vede Martin Skalský

Lektoři semináře:
Ing. Jakub Esterka
odborný pracovník Centra pro podporu občanů sdružení Arnika
jakub.esterka@arnika.org
Vystudoval Fakultu lesnickou a environmentální ČZÚ Praha. Účastnil
se Sustainable Development for Landscape Planning course a Biotope
Design course na Swedish Landscape University. Jako doktorand se
podílel na pedagogické a vědecké činnosti katedry biotechnických
úprav krajiny Fakulty životného prostředí ČZU. Je dlouhodobě činný
v neziskovém sektoru, především v oblasti environmenálního
vzdělávání mládeže a veřejnosti. Od roku vede poradnu Centra pro
podporu občanů sdružení Arnika a koordinuje pražské projekty Centra.
Ing. Jan Hamerník, Ph.D.
vedoucí Arboreta Kostelec a Šlechtitelské stanice Truba
hamernik@fld.czu.cz
Vede Šlechtitelskou stanice Truba a Arboretum Kostelec. Dlouhodobě
působil na katedře dendrologie a šlechtění dřevin Fakulty lesnické a
dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.
Ing. Pavel Chotěbor
odbor péče o krajinu Ministerstva životního prostředí
pavel.chotebor@mzp.cz
Vystudoval Vysokou školu lesnicko-dřevařskou ve Zvolenu. Působil
jako inspektor České inspekce životního prostředí. V současnosti je
referentem odboru péče o krajinu na Ministerstvu životního prostředí.
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
vedoucí právního odboru Ředitelství ČIŽP
jelinkova@cizp.cz
Vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze, kde v roce 2001 složila
státní rigorózní zkoušku předmětu Právo a životní prostředí. Také
vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK, kde obhájila doktorát v oboru
aplikovaná a krajinná ekologie. Vede právní odbor Ředitelství ČIŽP. Je
členkou rozkladové, legislativní a výkladové komise ministra a členkou
lektorského sboru MŽP pro zvláštní odbornou způsobilost pro výkon
správní činnosti v ochraně přírody. Vyučuje práva na Českoslovanské

obchodní akademii Dr. Beneše. Je spoluautorkou Rukověti inspektora
ČIŽP. Účastní se mezinárodních projektů např. Impel Better Legislation
Project. Je stálou přispěvatelkou měsíčníku www.konjunktura.cz.
Ing. Tomáš Mařík
vedoucí odboru ochrany přírody Ředitelství ČIŽP
marik@cizp.cz
Vystudoval Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v
Suchdole. Od roku 1995 působí na České inspekci životního prostředí,
ředitelství v Praze. Zde se zabýval kontrolu mezinárodního obchodu s
chráněnými druhy, později připravoval inspekci na kontrolní pravomoci
v oblasti geneticky modifikovaných organismů. V roce 2001 se stal
vedoucím odboru ochrany přírody Ředitelství ČIŽP. Je také hlavním
specialistou inspekce v oblasti ochrany dřevin. V současné době se
zaměřuje na nové přístupy Inspekce v této oblasti činnosti, na toto téma
také publikuje a přednáší na seminářích a konferencích.
Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
vedoucí Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT v
Praze, Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
maier@fzp.czu.cz
Vede Ústav prostorového plánování, je proděkanem pro vědu a výzkum
Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze a
profesorem katedry staveb a územního plánování Fakulty životního
prostředí České zemědělské univerzity v Praze.
Mgr. Lukáš Matějka
právní expert Centra pro podporu občanů sdružení Arnika
lukas.matejka@arnika.org
Vystudoval právnickou fakultu v Brně, obhájil diplomovou práci na téma
právní regulace geneticky modifikovaných organizmů (2004). Od roku
2002 se podílel na práci Ekologického právního servisu, zúčastnil se
jeho Školy lidských práv a projektu Občanských právních hlídek při
summitu NATO v Praze (2002). Poskytoval bezplatné poradenství pro
veřejnost ve věcech práva životního prostředí a koordinoval právníky dobrovolníky. Od prosince 2005 řídil poradnu pro veřejnost Centra pro
podporu občanů. Zaměřuje se především na právo na informace a

účast veřejnosti na rozhodování. V současné době vede kampaň na
ochranu dřevin a zelených ploch Zachraňme stromy!.
RNDr. Jan Pokorný, CSc.
Ustav systémové biologie a ekologie AVČR v Třeboni, o.p.s. ENKI
pokorny@esnet.cz
Vystudoval PřF UK v Praze, diplomovou práci (1969) a rigorozní práci
(1971) obhájil na katedře fyziologie rostlin. Poté byl pedagogickým
asistentem na ČZU v Praze. Od roku 1974 pracoval v Botanickém
ústavu AVČR v Třeboni. V letech 1984 – 85 pracoval v australském
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation. Od
roku 1998 řídí obecně prospěšnou společnost ENKI v Třeboni.
Přednáší na PřFUK, na VŠE Praha a na mezinárodních kurzech o
mokřadech. Působí v mezinárodních organizacích jako Scientific
Technological Panel of Ramsar Convention, International Association of
Ecology, mezinárodní panel pro Natural Sequence Farming v Austrálii.
Řeší projekty v Africe, zaměřené na návrat vody do krajiny a chov ryb.
Ing. Bohumil Reš
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
bohumil.res@nature.cz
V ochraně přírody pracuje od roku 1968, po téměř celou tuto dobu se
věnuje problematice dřevin a jejich ochrany. V současné době pracuje v
AOPK ČR, kde se zabývá především ochranou památných stromů a
péčí o ně.
MUDr. Eva Rychlíková
vedoucí odboru integrovaných agend Ředitelství ČIŽP
rychlikova@cizp.cz
Vystudovala lékařskou fakultu UK v Praze. Od roku 1971 pracovala na
Okresní hygienické stanici v Děčíně, později na Krajské hygienické
stanici v Ústí nad Labem. V roce 1999 se stala ředitelkou odboru
ochrany ovzduší MŽP. Od roku 2004 působila ve Zdravotním ústavu
Středočeského kraje se sídlem v Kolíně, jehož pražskou pobočku od
roku 2005 vedla. Získala autorizaci pro posuzování vlivů na veřejné
zdraví a hodnocení zdravotních rizik. Je autorkou řady odborných
publikací a studií. Podílí se např. na hodnocení dopadů Národního
rozvojového plánu nebo Operačního programu Doprava na zdraví. V
současné době působí na České inspekci životního prostředí.

Martin Skalský
vedoucí Centra pro podporu občanů sdružení Arnika
martin.skalsky@arnika.org
Od roku 2001 se podílí na činnosti sdružení Arnika, jehož byl jedním ze
zakládajících čelnů, od roku 1997 působí v Centru pro podporu občanů.
V roce 2003 absolvoval dlouhodobou stáž v Ázerbajdžánu jako
konzultant pro účast veřejnosti v rozhodování mezinárodní sítě CEE
Bankwatch Network. V roce 2005 byl jedním z evropských koordinátorů
celosvětového projektu na omezení znečišťování životního prostředí
toxickými látkami International POPs Elimination Project. Podílel se na
scénáři a produkci dokumentárního filmu Martina Marečka Zdroj o
důsledcích spotřeby ropy na životní prostředí a lidská práva.
MUDr. Radim Šrám, DrSc.
Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR
sram@biomed.cas.cz
Vystudoval lékařskou fakultu UK v Praze. Od roku 1964 působil v
Národní laboratoři pro genotoxicitu Institutu hygieny a epidemiologie.
Od roku 1982 vedl oddělení biologické psychiatrie Výzkumného ústavu
psychiatrického, od roku 1991 pak vede Laboratoř genetické
ekotoxikologie. Dlouhodobě se zabývá vlivem znečištěného ovzduší na
lidské zdraví. Přednáší, koordinoval řadu výzkumných programů,
publikuje v odborném tisku. Je expertem WHO, předsedou Komise pro
životní prostředí AV ČR, členem Rady vlády ČR pro udržitelný rozvoj.
Získal stříbrnou medaili J. G. Mendla a v roce 2000 Cenu F. Sobelse
udělovanou Evropskou společností pro mutagenní látky.

