
 

 

  

Společnost  

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

člen Asociace institucí vzdělávání  

dospělých s akreditací u MV ČR 

 

Vás zve na konferenci 

19. – 20. června 2019 

Wellness hotel Panorama****, Blansko 



 

19. června 2019 

09:00 – 09:30 Registrace 

09:30 Zahájení konference 

09:30 – 11:00 
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.  
Závazná stanoviska orgánů ochrany přírody ke kácení pro účely 
stavebních záměrů – Další zkušenosti z aplikační praxe 

11:05 – 11:25 Přestávka na kávu 

11:25 – 11:45 
JUDr. Eva Mazancová, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí 
Aktuální změny v právní úpravě kácení dřevin 

11:50 – 12:10 
Ing. Pavel Korábek, Česká inspekce životního prostředí 
Dovolené a nedovolené zásahy do dřevin 

12:15 – 13:15 Přestávka na oběd 

13:15 – 13:45 
Ing. Petr Martinek, Ph.D., Mendelova univerzita 
Role dřevin v biodiverzitě bezobratlých 

13:50 – 14:20 
Ing. Jiří Rozsypálek, Mendelova univerzita  
Role dřevních hub v rámci zvyšování biologické hodnoty dřevin 

14:25 – 14:55 
Ing. Lucie Olišarová, Nadace Partnerství 
Význam dřevin v krajině a urbanizovaném prostředí 

15:00 – 15:30 
Ing. Michal Prouza  
Ochrana netopýrů s vazbou na dřeviny rostoucí mimo les 

15:35 – 16:05 
Marek Šíma, Lesy hlavního města Prahy 
Možnosti zvýšení biologické hodnoty dřevin, pomocí vhodné 
technologie ošetření 

16:10 Ukončení prvního dne konference 

16:20 Odjezd na exkurzi do Arboreta Křtiny 

18:45 Návrat z exkurze 

19:30 Společenský večer s rautem a hudbou 

20. června 2019 

09:00 – 09:40 
Ing. Radka Vlčková, Krajský úřad Libereckého kraje 
Projekty na obnovu alejí podél komunikací a v krajině 

09:45 – 10:25 
Bc. Ing. Renata Honzáková, Krajský úřad Olomouckého kraje 
Aktuální ochrana dřevin z krajského pohledu 

10:30 – 10:55 Přestávka na kávu 

10:55 – 11:15 
Ing. Jan Forejt, SAFE TREES, s.r.o. 
Evidence a kontroly vysázených stromů 

11:20 – 11:40 
Mgr. Petr Rejzek, NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA, z.s. 
Ochrana dřevin při stavební činnosti a biologický dozor 

11:45 – 12:05 
Mgr. Petr Rejzek, NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA, z.s. 
Ekologický význam živých plotů v krajině a kam je sázet 

12:10 – 12:20 Závěrečná diskuse 

12:20 Ukončení konference 

 

Změna programu vyhrazena 



 
 

1. Konference se bude konat ve dnech 19. a 20. června 2019 ve Wellness hotelu 
Panorama****, Češkovice 168, 678 01 Blansko (www.hotelpanorama.cz) e-mail: 
recepce@hotelpanorama.cz, info@hotelpanorama.cz telefon recepce: +420 516 418 111. 
 

2. Závazné přihlášky zasílejte na adresu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 
537 01 Chrudim III nebo na e-mail: pavla.hanusova@ekomonitor.cz  do 14. června 2019.  
Bez řádně vyplněné přihlášky nebudete zařazeni do seznamu účastníků. 
 

3. Vložné uhraďte do 14. června 2019 na č. ú. 19-5234530277/0100 KB Chrudim, 
variabilní symbol 190619, DIČ: CZ15053695, IČO: 15053695, spis. značka v obch. 
rejstříku: C 1036 u rejstříkového soudu v Hradci Králové SWIFT CODE – KOMBCZPP, IBAN 
– CZ 0801000000195234530277. Při platbě převodem uvádějte do poznámky jméno 
účastníka. 
 
Vložné Výše vložného s DPH 
vložné na celou akci 4.000,- Kč 
vložné na 1 den 3.300,- Kč 
vložné autorské* 2.000,- Kč 

*Autorské vložné platí pouze první autoři příspěvku. 
 

Ve vložném je zahrnuta cena sborníku na CD, oběd, společenský večer spojený 
s rautem a hudbou a drobné občerstvení v rámci přestávek. Organizátoři ubytování  
pro účastníky nezajišťují. Ubytování si zajišťuje každý účastník samostatně.  
Ve Wellness hotelu Panorama**** je pro účastníky rezervována do 31. května 2019 
ubytovací kapacita. Účastníci si v rámci této kapacity objednávají a hradí ubytování sami 
přímo v hotelu. Při objednávce laskavě uveďte, že se hlásíte jako účastník konference 
Dřeviny mimo les. Cena za ubytování na jednolůžkovém pokoji včetně snídaně a DPH  
je 1.267,- Kč/noc, cena dvoulůžkového pokoje včetně snídaně a DPH je 842,- Kč/os/noc.  
 

4. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace nebo 
Vám jej na vyžádání zašleme poštou. Zaslání zálohové faktury na vyžádání. Neuhrazené 
platby fakturujeme po skončení konference.  
 

5. Stravování pro účastníky bude zajištěno ve Wellness hotelu Panorama****.  
 

6. Společenský večer spojený s rautem se bude konat dne 19. června 2019 od 19:30 hod. 
ve Wellness hotelu Panorama****. Účast na společenském večeru je podmíněna úhradou 
minimálně jednodenního vložného.  
 

7. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby bylo doručeno 
organizátorům nejpozději do 14. června 2019. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, 
uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme. Vyslání 
náhradníka je možné. Odesláním závazné přihlášky vysílající organizace souhlasí  
se storno podmínkami. 

 

http://www.hotelpanorama.cz/
mailto:recepce@hotelpanorama.cz
mailto:info@hotelpanorama.cz
mailto:pavla.hanusova@ekomonitor.cz


 

 

 

titul, jméno, příjmení 
 

 

název a adresa plátce 
(firmy) 

 

č. účtu plátce  

DIČ a IČ  

telefon  

e-mail  

 
Závazně se přihlašuji k účasti na konferenci Dřeviny mimo les IV  
 
ve dnech…….........................  

 

➢ poukazuji částku ………..………… Kč (var. symbol 190619)   
na úč. 19-5234530277/0100*               

➢ částka ve výši …………………….…..Kč bude uhrazena v hotovosti  
v den konání akce*  

 
➢ požaduji zálohovou fakturu* 

*nehodící se škrtněte 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

vložné na celou akci 4.000,- Kč 

vložné na 1 den 3.300,- Kč 

vložné autorské 2.000,- Kč 

Exkurze 19.6. ANO* NE* 

raut 19.6. ANO* NE* 

CELKEM VLOŽNÉ  ,- Kč 

Datum, razítko a podpis 
 

 

 

Odesláním souhlasím se storno podmínkami 

 

mailto:pavla.hanusova@ekomonitor.cz

