
Dobrý den,

dovolujeme si Vás informovat o novinkách v našem kalendáři akcí:

 

1.) VIZUÁLNÍ HODNOCENÍ DŘEVIN V PRAXI (Brno) 

Datum a místo: úterý 18. srpna 2020, Brno 

Přednášející: Ing. Jiří Rozsypálek, Ing. Luděk Praus, Ph.D.

PROGRAM: V rámci workshopu budou účastníci v dopoledním bloku stručně obeznámeni s pravidly a 
standardy hodnocení dřevin nejčastěji využívanými v podmínkách ČR. Okrajově bude také probíráno 
hodnocení provozní bezpečnosti a biologické hodnoty dřevin.
V odpolední části se účastníci rozdělí do dvou menších skupin. Nejprve proběhne ukázka 
praktického hodnocení dřevin na vybraných příkladech konkrétních dřevin v parku. Následně si pak
každý vyzkouší hodnocení dřevin samostatně pouze pod dohledem lektora. Díky tomu získají 
účastníci schopnost samostatně hodnotit dřeviny a také zpětnou vazbu od zkušeného instruktora.

Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách: https://szkt.cz/workshop/vizualni-hodnoceni-
drevin-v-praxi
 

2.) KVALITA ROSTLINNÉHO MATERIÁLU V PRAXI A NEJČASTĚJŠÍ 
CHYBY PŘI VÝSADBÁCH (Olomouc)

Datum a místo: čtvrtek 20. srpna 2020, Olomouc

Přednášející: Ing. Stanislav Flek

PROGRAM: Rostliny jsou základ zahradnického oboru. Dobře vysazený, kvalitní výpěstek je předpokladem 
pro úspěšnou existenci zeleného díla. Jak poznat kvalitní alejový strom, keř, vícekmen, soliteru a další 
výpěstky školkařů? Které chyby jsou akceptovatelné, které opravitelné a které nikoli. Které vady jsou 
nejčastější a jak je odhalit, jsou-li skryté. V čem nám pomohou školkařské normy, kde jsou naopak nepřesné 
a jak si s tím poradit v projektech a zadáních veřejných zakázek. Odchylky a rozdíly v požadavcích na kvalitu 
mezi taxony a kultivary dřevin.
Seminář je koncipován prakticky, s množstvím praktických ukázek a popisu konkrétních případů, 
včetně reálných ukázek dobrých a špatných kořenových systémů.

Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách: https://szkt.cz/workshop/kvalita-
rostlinneho-materialu-v-praxi-a-nejcastejsi-chyby-pri-vysadbach
 
3.) VIZUÁLNÍ HODNOCENÍ DŘEVIN V PRAXI (Praha) 

Datum a místo: úterý 25. srpna 2020, Praha

Přednášející: Ing. Jiří Rozsypálek, Ing. Luděk Praus, Ph.D.

PROGRAM: V rámci workshopu budou účastníci v dopoledním bloku stručně obeznámeni s pravidly a 
standardy hodnocení dřevin nejčastěji využívanými v podmínkách ČR. Okrajově bude také probíráno 
hodnocení provozní bezpečnosti a biologické hodnoty dřevin.
V odpolední části se účastníci rozdělí do dvou menších skupin. Nejprve proběhne ukázka 
praktického hodnocení dřevin na vybraných příkladech konkrétních dřevin v parku. Následně si pak
každý vyzkouší hodnocení dřevin samostatně pouze pod dohledem lektora. Díky tomu získají 
účastníci schopnost samostatně hodnotit dřeviny a také zpětnou vazbu od zkušeného instruktora.

Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách: https://szkt.cz/workshop/vizualni-
hodnoceni-drevin-v-praxi-2
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4.) Exkurze - OBNOVA KRAJINÁŘSKÉHO PARKU V KLADRUBECH 
(MOŠNICE) A ZÁMECKÉHO PARKU SLATIŇANY 

Datum a místo: středa 26. srpna 2020

Průvodce: Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

PROGRAM: Během návštěvy v Kladrubech nad Labem nás v úvodu průvodce provede historií původní 
renesanční koňské obory a budeme pokračovat až do současnosti k obnově krajinářského parku v Mošnici, 
který je součástí areálu hřebčína. Věnovat se budeme zejména postupnému uvolnění senescentních dubů z 
porostu, které v areálu proběhlo postupně v průběhu 13-ti let. Seznámíme se s technologií založení trávníku 
na uvolněných plochách a s postupem ošetření staletých stromů po uvolnění ze zápoje.
Ve Slatiňanech budeme moci vidět obnovu zámeckého parku. Bude popsána historická interpretace.
Prohlédneme si vědeckou rekonstrukci mobiliáře a drobné architektury, obnovu rybníčku a vodních 
prvků, podrostové záhony a jiné.

Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách: https://szkt.cz/workshop/exkurze-obnova-
renesancni-konske-obory-kladruby-a-obnova-zameckeho-parku-slatinany
 
 
a další naše akce s volnou kapacitou:
 
 
5.) DETEKCE A MANAGEMENT DŘEVIN S HABITATY NETOPÝRŮ (Brno) 

Datum a místo: úterý 11. srpna 2020, Brno (v podvečerních hodinách)

Přednášející: Ing. Michal Prouza

PROGRAM: Kurz je zaměřen na objasnění skrytého způsobu života netopýrů ve vztahu ke 
stromům, s ním související průzkumy a řešení konkrétních situací ošetřování stromů s habitaty 
netopýrů. Kurz je rozdělen na teoretickou část s přednáškou v interiéru a na terénní praktickou 
pochůzku.

Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách: https://szkt.cz/workshop/detekce-a-
management-drevin-s-habitaty-netopyru-brno-8-2020
 
6.) DETEKCE A MANAGEMENT DŘEVIN S HABITATY NETOPÝRŮ 
(Praha)

Datum a místo: čtvrtek 13. srpna 2020, Praha (v podvečerních hodinách)

Přednášející: Ing. Michal Prouza

PROGRAM: Kurz je zaměřen na objasnění skrytého způsobu života netopýrů ve vztahu ke 
stromům, s ním související průzkumy a řešení konkrétních situací ošetřování stromů s habitaty 
netopýrů. Kurz je rozdělen na teoretickou část s přednáškou v interiéru a na terénní praktickou 
pochůzku.

Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách: https://szkt.cz/workshop/detekce-a-
management-drevin-s-habitaty-netopyru-praha-8-2020
 
7.) SORTIMENT BUKŮ A JEJICH POUŽITÍ V ZAHRADNÍ TVORBĚ
Datum a místo: úterý 15. září 2020, Průhonice
Přednášející: Ing. Ondřej Ottomanský, Ph.D.
PROGRAM: V rámci semináře se seznámíte s vlastnostmi pěstovaných druhů a kultivarů a možnostmi jejich 
použití. S širokou škálou barev a tvarů listů, stejně jako s velkým množstvím typů tvarů korun se budete 
moci seznámit na exemplářích, které zde rostou již desítky let. 
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Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách: https://szkt.cz/workshop/sortiment-buku-a-
jejich-pouziti-v-zahradni-tvorbe-9-2020
 
8.) DENDROLOGICKÝ CESTOPIS - 2. část
Datum a místo: úterý 22. září 2020, Praha
Přednášející: Ing. Josef Souček
PROGRAM: Druhá část cyklu souboru přednášek zabývající  se jehličnatými dřevinami  světa
s důrazem na jejich přirozená stanoviště v přírodě. ... od nejmenšího po největší jehličnan světa | od
Lepidothamnus imeretinus po Sequoia sempervierens.

Přednášky  představují  ucelený  přehled  botanických  druhů  jehličin  rozdělený  dle  jejich
geografického výskytu na planetě. Většina představených druhů byla pozorována autorem na svých
přirozených stanovištích  ve  společenstvu  dalších  dřevin.  Kromě vlastního  poznání  jednotlivých
druhů bude podstatná část přednášek věnována právě vybraným přírodním stanovištím, strategiím
jednotlivých druhů, jejich celkovému rozšíření a případnému použití v našich podmínkách.

První přednáška bude věnována druhům starého světa (Evropa, Asie, Severní Afrika), druhá část
cyklu pak dřevinám světa nového (Amerika, Austrálie, Nový Zéland). Celý cyklus je založen na
vlastním přírodním pozorování a zkušenostech s růstem a vlastnostmi jednotlivých mnohdy u nás i
dosti málo známých druhů.

Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách: 
https://szkt.cz/workshop/dendrologicky-cestopis-ii-cast

 

9.) PROCHÁZKA PARKEM S ARBORISTOU FYTOPATOLOGEM - Olomouc

Datum a místo: čtvrtek 1. října 2020, Olomouc

Přednášející: Ing. Jiří Rozsypálek

PROGRAM: Náplní tohoto workshopu bude praktická ukázka dřevin napadených dřevními 
houbami ve Smetanových sadech. Na konkrétních případech si ukážeme a vysvětlíme jak 
determinovat konkrétní rod či druh dřevní houby, jaké nebezpečí vyplývá z její přítomnosti a 
jakými technologiemi ošetření můžeme zvýšit bezpečnost napadených dřevin. Rozsah workshopu 
bude přibližně 5 hodin.

Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách: https://szkt.cz/workshop/prochazka-
parkem-s-arboristou-fytopatologem-olomouc-10-2020

 

10.) PROCHÁZKA PARKEM S ARBORISTOU FYTOPATOLOGEM - Brno

Datum a místo: úterý 13. října 2020, Brno

Přednášející: Ing. Jiří Rozsypálek

PROGRAM: Náplní tohoto workshopu bude praktická ukázka dřevin napadených dřevními 
houbami v parku Lužánky. Na konkrétních případech si ukážeme a vysvětlíme jak determinovat 
konkrétní rod či druh dřevní houby, jaké nebezpečí vyplývá z její přítomnosti a jakými 
technologiemi ošetření můžeme zvýšit bezpečnost napadených dřevin. Rozsah workshopu bude 
přibližně 5 hodin.

Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách: https://szkt.cz/workshop/prochazka-
parkem-s-arboristou-fytopatologem-brno-10-2020

 

11.) PROCHÁZKA PARKEM S ARBORISTOU FYTOPATOLOGEM - Praha
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Datum a místo: úterý 20. října 2020, Praha

Přednášející: Ing. Jiří Rozsypálek

PROGRAM: Náplní tohoto workshopu bude praktická ukázka dřevin napadených dřevními 
houbami v parku Stromovka. Na konkrétních případech si ukážeme a vysvětlíme jak determinovat 
konkrétní rod či druh dřevní houby, jaké nebezpečí vyplývá z její přítomnosti a jakými 
technologiemi ošetření můžeme zvýšit bezpečnost napadených dřevin. Rozsah workshopu bude 
přibližně 5 hodin.

Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách: https://szkt.cz/workshop/prochazka-
parkem-s-arboristou-fytopatologem-praha-10-2020

 

Těšíme se na Vás!

Vážení přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na netradiční ročník konference STROM PRO ŽIVOT – ŽIVOT PRO 
STROM, tentokrát v jednodenním formátu pod názvem STROMEK 2020 "Krize? Vize!"

Formát jsme přizpůsobili současné situaci s koronavirovou nákazou. Vzhledem k měnícím se 
podmínkám a nemožnosti predikce vývoje situace na podzim, jsme se rozhodli upravit koncept 
konference do jednodenního formátu a místně ho přizpůsobit.

První z termínů je v pátek 11. září 2020 v Praze. Konferenci tedy můžete navštívit také 6. 10. 2020
ve Frýdku Místku a 30. 10. 2020 ve Strakonicích (tyto varianty budou pro přihlašování 
zveřejněny později). Vyberete si Vám nejbližší lokalitu.

Akce proběhne s menším počtem účastníků a na více místech republiky. Tímto chceme eliminovat 
případné vynucené snížení kapacity akce na poslední chvíli. Rozložením jednodenní konference do 
více měst vám jdeme naproti a snažíme se vše zjednodušit. Časovou dotaci přednášek jsme nastavili
na nejvyšší možnou míru, abychom vám poskytli maximum informací v omezeném čase. Program 
bude ve všech třech lokacích téměř totožný, přednášející se budou v případě potřeby alternovat.

Slovo garanta: „Stávající situace neznamená pouze zdravotní riziko, ale také riziko odlivu financí 
z již tak mnohdy podhodnocené péče o zeleň a veřejná prostranství. Dění posledních měsíců však 
také ukázalo, jak moc jsou tyto kvalitní plochy veřejné zeleně potřeba. Pojďme se společně 
zamyslet a připravit si argumenty, na čem můžeme uspořit a kde naopak šetření není možné. 
Pojďme jako obor ukázat světu naši vizi! Vždyť už dávno víme, jak čelit i mnohem větším 
hrozbám, jako je třeba sucho. Teď přišla doba, kdy musíme být slyšet!“

Šárka Weberová, odborný garant konference

Program a možnost přihlášení naleznete na našich stránkách: https://szkt.cz/workshop/stromek-2020-
krize-vize-arboristicka-konference-v-mimoradnych-podminkach

 

Těšíme se na Vás
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