
Město T řeboň Vás zve na konferenci 
 

STROMY V SÍDLECH 
 

Komplexní pohled na hodnocení strom ů  
 

a jejich stanovišt ě  
 

s ohledem na probíhající klimatické zm ěny 
 

 
 

ve čtvrtek 15. 12. 2016 od 10:00 hod 
 

v Kongresovém a kulturním centru Rohá č  
 

Na Sadech 349, T řeboň 
 



Záštitu nad konferencí převzala starostka města Třeboně Mgr. Terezie Jenisová. 
Konference navazuje na úspěšné konference Voda ve městě a v krajině a Efektivní 
hospodaření s dešťovou vodou a „zelená infrastruktura“, které se v Třeboni 
v minulých letech uskutečnily ve spolupráci města Třeboně a ENKI o.p.s.  
Odborný garant : 
Ing. Jaroslav Fliegel, MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí, Palackého nám. 46/II, 
Třeboň, telefon: (+420) 384 342 175, 606 820 807, e-mail: jaroslav.fliegel@mesto-
trebon.cz  
Organiza ční garant: 
Ing. Václava Fliegelová, MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí, Palackého 
nám.  46/II, Třeboň, telefon: (+420) 384 342 172, 728 126 925, e-mail: 
vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz 
Časový program odborné akce: 
09:30 – 10:00 hod  registrace ú častník ů  
10:00 – 10:10 hod  zahájení 
10:10 – 11:10 hod  p řednáška, diskuze 
11:10 – 11:30 hod  p řestávka, ob čerstvení 
11:30 – 12:30 hod  p řednáška, diskuze 
12:30 – 12:50 hod  p řestávka, ob čerstvení 
12:50 – 13:50 hod  p řednáška, diskuze 
13:50 – 14:15 hod  p řednáška, diskuze 
14:15 – 14:30 hod  záv ěr 
 
Odborné referáty: 
- Mgr. Terezie Jenisová, starostka města Třeboně: Zahájení, úvod 

 
-  prof. Ing. Klement Rejšek, CSc.,  Mendelova univerzita v Brně:  

 
„Půdy a zm ěna klimatu: koncep ční přístup “  

 
-  Ing. Ji ří Rozsypálek , Mendelova univerzita v Brně: 

 
„Speciální pr ůzkumy v arboristice aneb fytopatologické a 
biologické hodnocení d řevin“  

 
- Bohdan Chadt, arborista, Majdalena:  

 
„Metodika sloužící jako trvalý dokument pro zpracov ání 
revizních prohlídek strom ů a revizních dendrologických 
průzkumů“     
 

- Mgr. Zden ěk Klete čka, Jihočeské muzeum, České Budějovice: 
 
"Rozpoznávání p řítomnosti významných druh ů hmyzu na 
stromech v sídlech a jiné nelesní zeleni“    
            



Organizační pokyny:  
 
1. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozd ěji do 

02.12.2016 na email: vaclava.fliegelova@mesto-trebon.cz nebo na 
adresu Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, Palackého 
nám. 46/II, 379 01 Třeboň. 

2. Účastnický poplatek činí 300,- Kč/osobu (cena včetně DPH). Poplatek 
za účastníka uhraďte do 02.12.2016  ve prospěch města Třeboně na 
číslo účtu: 19 - 0603148389/0800 (Česká spořitelna) variabilní symbol 
(VS): 615122016. 

3. Účastnický poplatek zahrnuje: účast na semináři, kávu (čaj), minerální 
vodu, drobné občerstvení (nikoli však oběd). 

4. Účastníci konference obdrží daňový doklad a účastnický list v den 
konání konference. 

5. Nezúčastníte-li se konference, pošlete za sebe náhradníka, neboť 
účastnický poplatek se nevrací. Prosíme o včasné zaslání přihlášek a 
zaplacení účastnického poplatku. Kapacita sálu je omezená. 
          
 
       Na Vaši účast se těší pořadatelé 

 

                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Závazná přihláška na konferenci: 

 
STROMY V SÍDLECH 

 
dne 15.12.2016 v Kongresovém a kulturním centru Roh áč  

 
Na Sadech 349, T řeboň 

 
 
Jméno, příjmení a titul: 
 
………………………...………….……….…………………………………………………… 
 
……………………………………….………………………………………………………… 
 
Přesná adresa vysílající organizace, IČO: 
 
…………….……………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………..……………………………………………..……………….. 
 
e-mail (slouží pro zaslání bližších informací): 
 
…………………………………………………...……………………………………….…….. 
 
telefon (uvedený telefon bude sloužit pouze pro rychlou komunikaci v případě nenadálých situací):  
 
………………………………………..…………………………..…………….............……… 
 
číslo účtu, ze  kterého bude uhrazen účastnický poplatek:  
 
…………………………………………………………………..……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: …………………….. 
 
Podpis: ……………………. 
 
 


