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Vás srdečně zvou na vzdělávací program 

 

Co dělat pro památné stromy - 

naše kulturní dědictví 
 

Naše národní kulturní dědictví – pojem často skloňovaný v různých situacích, povznášející, 

také však kritizovaný v oblasti movitých i nemovitých památek, také památek přírodních. 

Přírodní památky považujeme za samozřejmé součásti našeho života, ne vždy se však k nim 

chováme s patřičnou úctou. Proto je nutné  stálou informovaností veřejnosti poukazovat na 

tento odkaz zanechaný nám našimi předky. Navíc památné stromy pomáhají  při vytváření 

vztahu ke stromům ostatním. Nezastupitelnou úlohu zde mají úředníci veřejné správy 

pracující zejména na úseku ochrany životního prostředí či v práci pro zlepšení nebo údržbu 

městské zeleně, kteří jsou vždy v první řadě atakováni nespokojenými občany.  

Proto je důležité rozšiřovat jejich znalosti a vědomosti, protože jsou oslovováni jako  první. 

Oblast ochrany památných nebo významných stromů má svá specifika a mnohokrát dochází 

k zajímavým střetům mezi lokálními patrioty a ostatní veřejností. Úředník musí nestranně 

rozhodovat v rámci platné legislativy o případných řešeních týkajících se ochrany stromů,  ale 

tak dbát na zajištění bezpečnosti lidí.                                                                                            

Toto je pomocná ruka ze zkušeností našich předních odborníků seznámených nejen 

s přístupem v naší republice, ale také se zkušenostmi v jiných zemích. 

 

Věříme, že připravené jednání bude přínosné pro všechny zájemce. 

   

 

čtvrtek, 10. listopadu 2016 

Přednáškový sál 

Zámek Modletice u Prahy 
okr. Praha – východ 

 



 

Odborný garant: 
Doc. Ing. Luboš Úradniček, CSc.,  Mendelova univerzita v Brně,                                                                           

                vedoucí   Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie   

PhDr. Marie Hrušková , publicistka 
 

Organizační garant: 
Mgr. Iva Kubátová,   Dendrologická.cz  

                                    tel.: 731576710, e-mail: dendrologicka@seznam.cz 

   

Časový program odborné akce: 
   9,00  -    9,30 hod.        prezence  

   9,30  -  12,30 hod.        zahájení, přednášky, diskuse, 

12,30   -  13,00 hod.        přestávka na oběd 

13,00   -  16,00 hod.        pokračování přednášek a diskuse k problematice 

 

Programem provází dr. M. Hrušková 

 

Program - odborné referáty: 

=Úvodní slovo k účastníkům  ( proč péči památným stromům,  

představení ing. Libora Sedláčka, nového pracovníka Obecné 

ochrany přírody a krajiny AOPK ( oddělení Památné stromy)) 

 = Ing. Stanislav Svoboda, Lysá nad Labem: 

Legislativa a veřejná správa ve vztahu k památným stromům – právní 

normy  

Ing. Aleš Rudl, Praha  
Významné stromy, poučení, opora v předpisech, konkrétní příklady 

= Ing. Luboš Úradníček, Brno:    

Památné stromy v souvislostech- naše i zahraniční zkušenosti 

= Dr. Marie Hrušková, Praha 
Památné a významné stromy – práce s veřejností, formy 

propagace - konkrétní příklady, prezentace nejmohutnějších 

stromů ČR – zeleň obecně 

Ing. Marek Žďárský,  Praha 

Památný strom – cenná přírodní památka, respekt při jeho 

ošetření, konkrétní příklad záchrany (Tatobitská lípa) 

 

Prosíme účastníky jednání, aby si připravili případné dotazy 

k odborníkovi arboristovi a ostatním přednášejícím. 

 

mailto:cesles@cesles.cz


Organizační pokyny: 

1. Odborná akce  se koná ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v Modleticích , 

zámeckém sále ( GSM: N 49°58´12.00, E 14°35´27.00 ). Obec Modletice 

se nacházejí  3 km jižně od dálnice D1 na výjezdu směr Jesenice, silnice č. 

101.  Parkování  na nádvoří zámku a  blízkém okolí.  

2. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich 

vysílající organizace. 

3. Účastnický poplatek činí  900, - Kč, přednášející neplatí. Poplatek za 

účastníka ( účastníky ) uhraďte ve prospěch účtu ČLS DD KB a.s., 

č.ú. 115-1973320267/0100, v.s.101116.  

4. Upozornění: Dendrologická.cz  není plátcem  DPH  ani příjemcem dotací. 

IČ: 04678389.                                                                                                

5. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 5. listopadu 

2016 na mailovou adresu dendrologicka@seznam.cz  nebo poštovní : 

Dendrologická - Mgr. Iva Kubátová, Nad Primaskou 22, 100 00 Praha 10. 

Po tomto termínu je nutné dohodnout přihlášení s organizačním garantem 

telefonicky  ( tel.: 731 576 710 ). Na jednu přihlášku lze přihlásit i více 

účastníků. Přihlášky poštou nezasílejte, prosím, doporučeně. 

6. Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka. Přijetí závazných 

přihlášek nepotvrzujeme. Prosíme o včasné zaslání přihlášek. Kapacita 

sálu je omezená.  

 Bylo požádáno o udělení  akreditace pro výše uvedený vzdělávací 

program podle zákona č. 312/2002 Sb., o vzdělávání úředníků. 

 

 

Výzva !  Prosíme účastníky, aby přivezli na jednání propagační materiály 

vydané k památným a významným stromům svého regionu ( mohou být 

vhodným příkladem či návodem pro ostatní) , také  publikace na prodej!  

                

 

 

 
                                         Na Vaši účast se těší pořadatelé 
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Přihlášky zašlete do 5. listopadu 2016 

e-mail: dendrologicka@seznam.cz 

nebo  Mgr. I. Kubátová, Nad Primaskou 22, 100 00 Praha 10 

 

Závazná přihláška 

Co dělat pro památné stromy – naše kulturní dědictví 

10. listopadu 2016, Modletice 
Jméno, titul:…………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

Přesná adresa vysílající 

organizace:……………………………………………………………. 

 

………………………………………………………..……………….. 

e-mail:…………………..                         Podpis:……………………. 

 
 

  Potvrzení o platbě 

 

Potvrzujeme, že dne ………………2016  jsme uhradili účastnický 

poplatek ve výši ………Kč za ………………… (účastníka 

semináře) ve prospěch účtu Dendrologické .cz, KB a.s.,  

č.ú /115-1973320267/0100, v.s. 101116. 

Dendrologická.cz, z.s.: IČO: 04678389.               

Upozornění: Dendrologická.cz, zapsaný spolek není plátcem DPH 

 

Číslo účtu plátce:……………………………………………. 

 

Razítko a podpis účtujícího: 
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