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1. Vymezení programu Akce příroda 
 
1.1 O co program usiluje 
Program Akce příroda Hnutí Brontosaurus (dále jen „AP“) je jedním z pilířů činnosti hnutí: 
dobrovolnická práce o přírodu spojená se zážitkovým programem a vzděláváním. Hlavní úlohou 
programu je zabezpečení a rozvoj dobrovolnických akcí zaměřených na ochranu přírodního dědictví. 
Toho program dosahuje: 

- propagací dobrovolnictví v ochraně přírody na veřejnosti 
- pomocí a zázemím organizátorům ze základních článků (dále jen „ZČ“), regionálních center a 

klubů při pořádání jednodenních, víkendových či vícedenních dobrovolnických akcí 
- komunikací s lokalitami, kde je dobrovolnické pomoci potřeba 
- propojováním zájemců o pořádání dobrovolnických akcí, dobrovolníků (účastníků) a lokalit, 

kde je dobrovolnické pomoci potřeba 
 
1.2 Kritéria akcí programu Akce příroda  
Pokud má být akce zařazena do programu AP, musí splňovat tyto tři kritéria:  

• akce musí zahrnovat smysluplnou dobrovolnickou práci pro přírodu – např. kosení luk, 
sběr odpadků, prořezávání stromků, sázení alejí a lesních školek (o sázení více v projektu 
Zasaď si svůj strom)   

• akce musí obsahovat vzdělávání účastníků akce v oblasti ochrany přírody a to pokud možno 
kvalifikovaným školitelem – zpravidla to bývají lidé z NP, CHKO apod., kteří zajistili práci.  

• na akci musí být do programu zařazen kvalitní zážitkový program – př. na seznámení 
s lokalitou či zdejší přírodou, rozvíjející environmentální postoje účastníků, sebe poznávací, 
sebe rozvíjející, apod.  

 
1.3 Zacílení aktivit programu 
Cíle programu jsou patrné ze samotných stavebních kamenů každé akce.  
Pro shrnutí:  

• dobrovolnická práce -> našim cílem (a cílem organizátorů ze ZČ) je, aby mladí lidé poznali na 
vlastní kůži cenu vlastní práce, měli radost z vlastní práce a práce ostatních a nabyli nov. 
poznatek, že dobrovolnictví není nic špatného. Naopak se jedná o zcela přirozenou věc, která 
pomáhá celé společnosti, učí nás solidaritě, empatii a pochopení  

• vzdělávání -> snažíme se, aby mladí lidé poznávali přírodu také z trochu jiné strany, než jak jej 
nabízí učebnice přírodopisu. Snažíme se, aby poznali „přírodu v přírodě“. Odborník během 
exkurze vykládá dané téma, účastníci mají možnost klást dotazy, zvídat a objevovat tajemství 
svého okolí. Forma jakou odborník vykládá, by měla b.t odlišná od toho, na co jsou účastníci 
zvyklí, nicméně trváme na dodržování určité laťky kvality vzdělávání.  

• zážitkový program -> účastníci se více poznají mezi sebou, seznámí se s prostředím, kde se 
akce koná, naváží nové vztahy, kontakty. Navíc po každé práci by měla nastat zábava. 
Zážitkový program slouží také jako zasloužený relax po práci.  
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2. Organizační struktura programu 
 
2.1 Složky programu 
 

- Koordinátor a další pracovníci 
- Organizátoři akcí – jejich práva a povinnosti jsou popsány v samostatném organizačním pokynu 
- Dobrovolníci programu (včetně grafiků, odborníků, atd.) 
- Akční skupina – pravidelná dobrovolnická skupina 
- KRAB (nyní Zelená sekce) – poradní skupina navázaná na Výkonný výbor RHB 

 
Pod program dále spadají specializované projekty (které mají svou vnitřní strukturu řízení) 
• Zasaď si svůj strom 
• Audio Brno 
• .... 

 
Audio Brno 
Projekt zaměřený na  vytvoření audio naučné stezky po významných stromech města Brna – Audio 
Brno. Více o projektu v příloze č. 2. 
 
Zasaď si svůj strom 
Nedílnou součástí AP je projekt Zasaď si svůj strom (dále jen „ZSSS“). Projekt má svého 
koordinátora/rku a také svůj manuál.  
Stručný výtah:  
 
a) Cíle:  
Snaha vysázet vhodné stromy na vhodné místo a vytvořit či posílit dobrý vztah lidí ke stromům a k 
přírodě.  
 
b) Aktivity:  

• zajištění zázemí pro pořádání pracovně-zážitkov.ch akcí zaměřen.ch na výsadbu a následnou 
péči o stromy  

• vydávání odborných brožur o stromech (např. o alejích)  
• navazování dlouhodobé spolupráce s lokalitami - patronství lokalit, kam brontosauři pravidelně 

jezdí  
• propagace víkendovek ZSSS na plakátech, v brožurách, na internetov.ch stránkách, Facebooku, 

na Ekostanech, na školách  
• propagace Hnutí Brontosaurus na veřejnosti - psaní tiskov.ch zpráv, hry s ekologickou 

tématikou na Ekostany, cedule lokalit ZSSS, weby lokalit ZSSS  
• podpora a vedení dobrovolníků v Brně a po celé republice  
• vlastní dobrovolnické akce na pomoc přírodě (převážně jednodenní v Brně a okolí, se 

zaměřením na různé skupiny: např. studenty SŠ, děti, veřejnost, i handicapované)  
• vzdělávání mladých lidí – výukové programy o stromech na středních školách (ideálně by na ně 

měly navazovat jednodenní či víkendové akce)  
• vzdělávání dobrovolníků a organizátorů – Stromový Kurz Akce Příroda  

Celý manuál najdete v příloze č. 1  
 
 
2.2 Personální zajištění 
 
Akce příroda, stejně tak i ostatní programy, mají svého koordinátora/rku, který/á působí na Ústředí 
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Hnutí Brontosaurus (dále jen „ústředí“). Koordinátor poskytuje servis, pomoc, rady, informace 
organizátorům akcí. Dále buduje jednotnou tvář programu, který společně tvoří desítky organizátorů  
z několika desítek základních článků. Například pomáhá organizátorům s vyúčtováním dotací, 
poskytuje poradenství k organizování akcí – co vše je třeba zajistit před akcí, na akci a po ní.  
 
2.2.1 Úkoly koordinátora/rky:  

- koordinuje tým Akce Příroda a další dobrovolníky, zapojené do programu 
- koordinuje chod celého programu včetně podprojektů (ZSSS, Audio Brno) 
- dodává podklady do projektů do závěrečných zpráv projektů 
- hlídá čerpání rozpočtu a dodává podklady pro vyúčtování projektů 
- komunikuje s brontosaury, rozesílá informační maily a vyřizuje dotazy směrované na Akci 

Příroda 
- komunikuje s organizátory víkendových akcí AP, zasílání informačních a dalších materiálů na 

akce, zpětná vazba z akcí a zpracování dokumentů z akcí (prezenčka, anketa, fotogalerie, článek 
na web) 

- komunikuje se stálými  i novými lokalitami - zadávání informací na web a pomoc 
organizátorům hledat vhodnou lokalitu 

- komunikuje a spolupracuje s koordinátory dalších programů (na propagaci, ...) 
- garantuje realizaci vzdělávacích kurzů Akce příroda 
- na jaře a na podzim vytváří kalendář programu: sbírá víkendovky/akce  
- řídí propagaci programu včetně akcí, komunikuje s grafiky a s tiskárnou 
- pravidelně aktualizuje propagační nástroje:  

• webové stránky programu – www.akcepriroda.cz (články, akce, fotogalerie, ...) 
• stránku na Facebooku – www.facebook.com/akce.priroda  
• brožury, letáky  
• tvoří nové propagační nástroje (koordinace s PR manažerem HB)  
• trika  
• tašky  
• pohledy  
• placky  
• brožury  
• plakáty  
• letáky  
• a jiné  

- komunikuje s médii – píše tiskové zprávy, články, reportáže, dává prohlášení médiím  
• Press servis od Econectu  
• Informačník ústředí  
• Spolupracující média HB – koordinuje s PR pracovníkem HB  
• pracuje s celoplošnými médii – televize, rádio – koordinuje s PR praconíkem HB  

- tvoří program a vede Akční skupiny Akce příroda (dále jen „AS“) 
 
Pokud není zaměstnán koordinátor projektu Zasaď si svůj strom, tak jej koordinátor Akce příroda 
zastupuje v minimálním nutném rozsahu v některých vybraných činnostech nutných pro činnost 
programu nebo tyto činnosti deleguje na dobrovolníky. Jde např. o správu skladu nářadí, 
komunikace s lokalitami, aj. 

 
2.2.2 Úkoly dalších pracovníků (jsou-li) 
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‐ koordinace projektu Zasaď si svůj strom a dobrovolníků tohoto projektu 
‐ komunikace s firmami, které chtějí uspořádat dobrovolnickou práci pro zaměstnance 
‐ podpora zakládání klubů AP 
‐ zastupování ve vedení akční skupiny dobrovolníků programu 
‐ podpora vzniku vysokoškolských spolků  
‐ vedení praxistů - studentů 
‐ realizace přednášek na středních školách 
‐ koordinace jednodenních akcí programu (zejména zaměřených na středoškoláky) 

 
2.2.3 Práce dobrovolníků a dalších skupin 

‐ Akční skupina a další dobrovolníci- pomoc s administrativou programu - rozesílky, 
balíčkování, vymýšlení koncepcí přednášek pro školy, koncepcí klubů na VŠ, koncepcí 
zapojování veřejnosti jinými způsoby, tvorba propagačních materiálů - panelů, posterů 
a plakátků, pomoc při realizaci environmentálních kurzů, tvorba ekoher na Ekostany, 
pomoc při tvorbě odborných brožur AP, zapojení do Audio Brno. 
 

‐ KRAB (koordinační rada Akce Brontosaurus) nyní Zelená sekce HB - konzultace 
ohledně směřování programu, strategií, rozvojových plánů, metodik,  propagace akcí, 
vzdělávacích aktivit a dalších věcí v programu. Společné návrhy pro Výkonný výbor 
Rady HB ke stanoviskům k aktuálním environmentálním tématům  ČR (petice, 
kampaně, aj.) 

 
3. Kalendář činností programu 
 
Celý rok (vyjma hlavních prázdnin): 

• Akční skupina (cca 1x za 14 dnů) 
• Rozesílky materiálů (balíčků) organizátorům – papírově i elektronicky min. týden před konáním 

akce 
• Aktualizace webu – min. 2 x měsíčně 

 
Leden  

• sbírání podkladů pro seznam jarních víkendovek  
 
Únor  

• 10: konec sběru podkladů pro seznam jarních víkendovek  
• 10 – 15: tvorba letáčků/brožurek  
• 15 – 25: tisk letáčků/brožurek  
• 25 – 28: prezentace jarních víkendovek na Valné hromadě  

 
Březen - Květen  

• Propagace a prezentace jarních víkendovek – média, ZČ atd.  
• Komunikace s organizátory víkendovek  
• Začátek sběru podkladů podzimních víkendovek  

 
Červen  

• 1 – 20: sběr podkladů podzimních víkendovek na Ekostany 
• 10 – 25: tvorba letáčků/brožurek 
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• 25 – 30: tisk letáčků/brožurek 
 
Červenec 

• Příprava propagace podzimních víkendovek  
 
Srpen 

• 30: uzávěrka víkendovek na podzimní propagaci 
 
Září  

• 1 – 10: zpracování a tisk nabídky podzimních víkendovek  
• 10 – 30: rozesílka propagačních materiálů, propagace podzimních víkendovek  
• Komunikace s organizátory víkendovek  

 
Říjen – listopad  

• Komunikace s organizátory  
 
Prosinec  

• Příprava podkladů na závěrečné zprávy 
• 20: odevzdání posledních dokladů k vyúčtování projektů účetnímu 
• 20: odevzdání podkladů k závěrečným zprávám fundraiserovi 

 
4. NÁVODY PRO KOORDINÁTORA 
4.1 ROZESÍLKA 

 na Z soubor adres + termínů, nutno čas od času aktualizovat  
4.2 VÍKENDOVKY MV: 

 co poslat před akcí MV organizátorovi: - krátkodobou smlouvu, zdravotní výkaz, 
hromadný cesťák (pokud čerpají na jízdné dobrovolníků), info o proplacení + obecně 
info o APAM, brožury atd. (vše elektronicky nebo poštou, záleží na dohodě 
s organizátorem) 

 napsat paní Evě Přichystalové do pojišťovny nejpozději!!! Den před začátkem 
víkendovky – počet dobrovolníků, termín – pak jít podepsat smlouvu s razítkem 
a penězi (20Kč za dobrovolníka na víkend)  

 po akci vyžádat elektronický seznam účastníků od organizátora, ten zaslat do 
pojišťovny na email pí Přichystalové (stačí jména a data narození) 

 vyžádat od organizátora originální prezenčku – resp. krátkodobou smlouvu + paragony 
 poté předat paragony Vojtovi, on je v hotovosti proplatí a koordinátor to pošle 

organizátorovi na jeho účet – nesmí jít na účet základního článku! 
 
 
5. Zdroje informací o programu 
Oficiální webové stránky AP www.akcepriroda.cz  
Oficiální stránka na Facebooku www.facebook.com/akce.priroda  
Oficiální stránka na Google+ https://plus.google.com/u/0/b/107743322642941126030/  
Oficiální stránky Hnutí Brontosaurus www.brontosaurus.cz  



Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 
Program Akce příroda 

 7 

Brontosauří informační systém www.bis.brontosaurus.cz  
 
6. Kontakty 
e-mail programu akce-priroda@brontosaurus.cz  
e-mail projektu Zasaď si svůj strom: zsss@brontosaurus.cz 
 
Odborný tým Akce Příroda:  
Tamara Faberová faberova.tamara@gmail.com, tel. 721 983 253  
Pavel Pokorný pavel.ps@seznam.cz  
Monika Kašparová monacasper@seznam.cz , tel. 776 106 465  
Pavel Jeřábek jerabek-pavel@centrum.cz , tel. 602 714 108  
Lucie l.tomcova@seznam.cz  
 
Kontakty na spolupracující NNO a jiné:  
Nadace Partnerství – festival Milujeme stromy: Lenka Vodičková lenka.vodickova@nap.cz, projekt 
Strom života: Ivana Adámková ivana.adamkova@nap.cz , PR: Adéla Badáňová 
adela.badanova@nap.cz  
Rezekvítek – jednodenní sázení: Vilém Jurek vilem.jurek@rezekvitek.cz , tel. 775 580 206  
Petr Jelínek (lesní hlídky, o.s. Horní Mlýn) gao@seznam.cz  
Čmelák – Marta Ježková Martha.jezkova@cmelak.cz, Šárka Jelínková sarka.jelinkova@cmelak.cz  
 
7. Vize 
Program Akce přírody chce dále reprezentovat/propagovat akce organizátorů ZČ. Také bude nadále 
pracovat s dobrovolníky na zajímavých a prospěšných projektech.  
Akce příroda chce do budoucna více cílit na stálé/dlouhodobé lokality. Chce, aby dlouhodobé lokality 
byli ohodnocené, zvýhodněné (propagací apod.).  
Akce příroda chce v budoucnu využívat nové, moderní propagační nástroje a zaměřovat se na propagaci 
na středních školách. 
 
 
 
 
Verze: 2 
Schválil: Dalimil Toman, ředitel Hnutí Brontosaurus 
Dne: 1. 10. 2012 
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Přílohy 
Příloha č. 1 – Manuál dlouhodobého projektu Zasaď si svůj strom (ZSSS) 
 
1. Vymezení dlouhodobého projektu  
 
a) O co program usiluje – hlavní cíl a poslání  
Snaha vysázet vhodné stromy na vhodné místo a vytvořit či posílit dobrý vztah lidí ke stromům a k 
přírodě.  
Program ZSSS se zaměřuje na pořádání víkendovek na pomoc přírodě, které splňují tři pilíře programu - 
smysluplná práce zaměřená na výsadbu a následnou péči o stromy, důraz na přírodě blízké způsoby 
hospodaření a na původní druhovou skladbu stromů na lokalitách, neformální vzdělávání v oblasti 
ekologie a environmentalistiky a kvalitní zážitkový program.  
Víkendovky představují jednu z možností alternativního trávení volného času, pomocí atraktivních 
tematicky zaměřených prožitkov.ch programů nabízí mladým lidem možnost zapojit se dobrovolnickou 
prací do ochrany přírody. Zároveň víkendovky slouží jako účinný nástroj pro environmentální 
vzdělávání mezi mladými lidmi a k podpoře dobrovolnické práce u široké veřejnosti.  
 
b) Co program dělá – další cíle a priority  
 
o zajištění zázemí pro pořádání pracovně-zážitkov.ch akcí zaměřen.ch na výsadbu a následnou péči o 

stromy  
o vydávání odborných brožur o stromech (např. o alejích)  
o navazování dlouhodobé spolupráce s lokalitami - patronství lokalit, kam brontosauři pravidelně 

jezdí  
o propagace víkendovek ZSSS na plakátech, v brožurách, na internetov.ch stránkách, Facebooku, na 

Ekostanech, na školách  
o propagace Hnutí Brontosaurus na veřejnosti - psaní tiskov.ch zpráv, hry s ekologickou tématikou 

na Ekostany, cedule lokalit ZSSS, weby lokalit ZSSS  
o podpora a vedení dobrovolníků v Brně a po celé republice  
o vlastní dobrovolnické akce na pomoc přírodě (převážně jednodenní v Brně a okolí, se zaměřením 

na různé skupiny: např. studenty SŠ, děti, veřejnost, i handicapované)  
o vzdělávání mlad.ch lidí – výukové programy o stromech na středních školách (ideálně by na ně 

měly navazovat jednodenní či víkendové akce)  
o vzdělávání dobrovolníků a organizátorů – Stromový Kurz Akce Příroda  

 
c) Kritéria pro aktivity projektu  
 
Do programu ZSSS mohou být zahrnuty víkendové akce na pomoc přírodnímu dědictví ČR, které 
splňují tři kritéria: smysluplná práce zaměřená na výsadbu a následnou péči o stromy, vzdělání 
účastníků akce v oblasti ochrany přírody a kvalitní zážitkový program  
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2. Organizační struktura programu  

a) Personální  
 
Koordinátor  
o koordinuje chod celého programu  
o koordinuje dobrovolníky zapojené do programu (vedení akční skupiny dobrovolníků programu 

jednou za 14 dní na kanceláři)  
o dodává podklady do projektů  
o hlídá finanční situaci a vyúčtování projektů ZSSS 
o pomáhá koordinátorovi AP s komunikací s organizátory víkendov.ch akcí ZSSS, zasílání 

informačních a dalších materiálů na akce, zpětná vazba z akcí a zpracování dokumentů z akcí 
(prezenční listina, anketa, fotogalerie, článek na web)  

o komunikuje se stálými i novými lokalitami ZSSS - zadávání informací na web a pomoc 
organizátorům hledat vhodnou lokalitu  

o spolu s koordinátorem AP komunikuje s brontosaury, rozesílá informační maily a vyřizuje dotazy 
směrované na ZSSS  

o řídí propagaci programu včetně akcí, komunikuje s grafiky a s tiskárnou, píše tiskové zprávy k 
jednotlivým akcím  

o realizace přednášek na středních školách (oslovování škol, oživování konceptu a obsahu přednášek, 
koordinování přednášejících, vedení databáze emailov.ch adres studentů, rozesílání pozvánek a 
informačních emailů studentům)  

o komunikuje s koordinátory dalších programů 
o podílí se na přípravě a realizaci vzdělávacích kurzů (EKAP, OKAP, SKAP)  
o stará se o sklad nářadí na Orlí, půjčuje nářadí organizátorům  
o vedení statistiky akcí, přednášek, zálohování fotografií (ZSSS) 

 
b) Práce dobrovolníků a dalších skupin  
o Akční skupina a další dobrovolníci - vymýšlení koncepcí zapojování veřejnosti, tvorba 

propagačních materiálů - panelů, webů, brožurek a plakátků, pomoc při realizaci 
environmentálních kurzů, tvorba ekoher na ekostany, pomoc při tvorbě odborn.ch brožur AP, 
pomoc při přípravě a realizaci jednodenních sázení  

o přednášení na středních školách  
 
c) Významné akce programu  
- jednodenní sázení s veřejností  
 
3. Základní úkoly projektu během roku – termíny  
 
Koordinátorovi AP vypomáhá s:  
o rozesílkou informačních mailů o uzávěrce sběru akcí na plakáty (cca měsíc a půl před uzávěrkou a 

pak průběžně připomínat – začátek ledna pro jarní sezónu, začátek srpna pro podzimní sezónu )  
o tvorbou plakátu a brožury akcí na novou sezónu – první půlka února pro jarní sezónu, druhá půlka 

června pro plakát na prázdninové Ekostany, druhá půlka srpna pro podzimní sezónu  
o s posíláním balíčku organizátorům nejméně t.den před víkendovou  
o s rozesílkou informačního mailu o dění v programu (nejméně čtyřikrát za rok)  
o jednou týdně nová aktualita na webových stránkách  
o jednou za 14 dní schůzka týmu AP  

 
4. Informace o dlouhodobém projektu  
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a) AP: www.akcepriroda.cz , ZSSS: www.akcepriroda.cz/stromy  
b) Facebook: http://www.facebook.com/akce.priroda  
c) Databáze lokalit – vedena na webu, kde Lokalita AP má potřebné informace dostupné na webu a 
svého patrona 
 
Příloha č. 2 – AudioBrno  
 
1) Cíle projektu  
 
Cílem projektu je vytvořit naučnou audiovizuální stezku, která velmi přitažlivou a uživatelsky 
jednoduchou formou nabídne Brňanům, turistům, studentům, rodinám s dětmi, seniorům podrobný 
vhled do problematiky nejen památn.ch stromů města Brna. Bude se jednat o první Audiostezku (pozn. 
_Jedná se o obchodní značku, kterou vlastní o.p.s. Propolis Teplice z důvodu zachování vysoké kvality 
projektu a jistých standardů – je to domluvené) v České republice, která se bude výhradně zabývat 
stromy.  
 
2) Popis projektu  
 
Vytvoříme naučnou audiovizuální stezku, která vychází z konceptu první Audiostezky (Teplice – 
www.audioteplice.cz). Zachováme kvalitu a standarty původní teplické audiostezky.  
V první vlně projektu vytipujeme, zpracujeme, otextujeme a nahrajeme do mp3 stop 10 zastavení, která 
mapují nejen památné stromy města Brna. Vzniklé nahrávky umístíme na speciální webovou stránku 
projektu, odkud budou přístupné široké veřejnosti. Vytvoříme mapové podklady, do kterých zakreslíme 
trasy projektu (s ohledem na různé věkové skupiny různé trasy – až v druhé vlně projektu). Přes 
speciální šablony nakreslíme před každé zastavení zelený kruh s číslem, pod kterým bude strom k 
nalezení v archivu MP3 stop a na mapě. Také nakreslíme pod každý zelený kruh webovou adresu 
projektu.  
Uživatel naučné stezky si stáhne MP3 stopy z webu projektu, vytiskne si mapu a bude chodit po 
vytyčené trase se svým MP3 přehrávačem a mapou. Stezka nebude mít žádný specifický začátek ani 
konec, bude zcela libovolné, kde začnete.  
 
3) Účel, dopady  
 
Projekt bude mít velmi pozitivní dopad nejen na informovanost široké veřejnosti – Brňanů, turistů, 
studentů, rodin s dětmi a seniorů, co se v.znamn.ch stromů týká, ale bude mít také velmi kladné přínosy 
pro tvůrčí tým. Na základě začínajícího projektu se spojila dohromady desítka mlad.ch lidí pod 
hlavičkou nejstarší výchovně-ekologické neziskové organizace v České republice – Hnutí Brontosaurus, 
která na poli ekologie, výchovy mlad.ch lidí a ochrany přírody a památek působí více jak 35 let. Pro 
tvůrčí tým je přínosná nejen spolupráce v kolektivu, ale také nové zkušenosti, které tímto projektem 
získají – drtivá většina tvůrců zcela poprvé zabrousí do tajů rozhlasového vysílání. Naučnou stezku 
budou ve studiích Českého rozhlasu Brno nahrávat samotní tvůrci projektu.  
 
4) Výstupy, výsledky  
 
Výstupů je hned několik:  
- Primární:  

• V první vlně projektu AudioBrno zpracujeme, napíšeme a nahrajeme 10 zastavení, která se 
budou týkat významných stromů v samém centru města Brna.  

• Sepíšeme a nahrajeme v první vlně projektů 5 bonusových nahrávek, které budeme zveřejňovat 
při důležit.ch příležitostech (např. v den začátku ankety Strom roku pořádané Nadací Partnerství 
apod.)  
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• Aby byl projekt funkční, je třeba vytvořit mapy, podle kter.ch budou moci uživatelé chodit – 10 

000 oboustrann.ch celobarevn.ch map, v kter.ch budou zakreslená jednotlivá zastavení  
• Na chodníku před každým stromem zapojeným do projektu bude zelený kruh s číslem 

zastavení. Pod kruhem bude webová adresa projektu. AudioBrno si tím zajistí neustálou 
propagaci. 
 

- Sekundární:  
• O stromech bylo napsáno hodně knih, ale bohužel neexistuje ucelená databáze nejen památn.ch 

stromů města Brna. Autoři projektu vytvoří databázi, s fotodokumentací a krátkým popisem, 
všech památn.ch a jinak v.znamn.ch stromů města Brna. Pokud bude dohoda s Českým 
rozhlasem, nahrajeme je opět do MP3 stopy a rozšíříme tak původní projekt.  

 
5) Tým  
 
Tvůrčí tým bude složen výhradně z dobrovolníků, které povedou koordinátoři programu Akce příroda a 
Zasaď si svůj strom Hnutí Brontosaurus. Dobrovolníci vytvoří projekt bez nároku na honorář.  
 

 
 

 


