
 

 

 
Tisková zpráva ze dne 6. 4. 2009 

 

Calla vydala publikaci „Stromy a hmyz“ 
 
 
     Nová brožura „Stromy a hmyz – praktický rádce pro účast ve správních řízeních“ se zaměřuje na 
dosud opomíjené téma. Při rozhodování o kácení se zatím bere v potaz hlavně zdravotní stav 
stromu. Zapomíná se však, že právě staré nebo dokonce mrtvé stromy hostí celou řadu vzácných a 
chráněných druhů hmyzu. Příkladem může být náš největší brouk roháč obecný, ale i méně známé 
druhy jako tesařík obrovský, zlatohlávek skvostný nebo nosorožík kapucínek. 
 
     Brožura je určena především nevládním organizacím, které se aktivně účastní správních řízení o 
kácení stromů ve městech, obcích a volné krajině. Určitě však bude zajímavá i pro úředníky, kteří o 
kácení rozhodují, a další zájemce o ochranu přírody. Publikace obsahuje i praktické návody na 
zachování starých stromů či jejich částí pro vzácné druhy hmyzu. 
 
      „Likvidace starých stromů v krajině přímo ohrožuje vzácné a chráněné brouky. Právě 
rozhodování o městské zeleni může těmto druhům velmi uškodit, ale i pomoci,“ říká biolog Jiří 
Řehounek, který se ve sdružení Calla zabývá ochranou přírody a obnovou území po těžbě surovin.  
 
     „Calla se účastní mnoha řízení o kácení stromů. Vždy se snažíme najít rozumný kompromis 
mezi ochranou stromů, ochranou na ně vázaných živočichů a bezpečností občanů,“ přibližuje postoj 
Cally ke kácení stromů ve městech právnička Pavla Matějková. 
 
     Publikaci „Stromy a hmyz“ mohou zájemci získat zdarma v kanceláři Cally nebo je volně ke 
stažení na adrese www.calla.cz/publikace. Calla také poskytuje všem zájemcům poradenství 
k problematice správních řízeních i ochrany stromů a na ně vázaných druhů hmyzu. 
 
     Kontakt:  
     Jiří Řehounek, Sdružení Calla, e-mail RehounekJ@seznam.cz, tel. 605 066 898 
     Pavla Matějková, Sdružení Calla, e-mail pavla.matejkova@calla.cz, tel. 387 311 381 
 
 
Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu 

EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. 
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