Milé kolegyně, milí kolegové,
zasíláme Vám pozvánku na akce s volnou kapacitou v našem kalendáři:

1.) S KRAJINOU JEN DOBŘE aneb NÁSTROJE PLÁNOVÁNÍ V KRAJINĚ
Datum a místo: 29. května 2019, Praha
Typ akce: Profesní růst se SZKT - seminář
PROGRAM:
Blok I. - Situace plánování krajiny v ČR | Ing. Klára Salzmann, Ph.D.
Blok II. - Dnešní nástroje plánování krajiny:
Systém územního plánování | Mgr. Alena Smrčková, Ph.D.
Územní plán a vztah ke krajině | Ing. Arch. Ivan Gogolák, Ing. Arch. Lukáš Grasse
Územní studie a plánování krajiny - Územní studie sídelní zeleně (MŽP);
Územní studie veřejného prostranství (MMR) | Ing. Klára Salzmann, Ph.D.
ÚSES | Ing. Eva Voženílková
Krajinný ráz | doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Blok III. - Další nástroje plánování krajiny:
Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) | Mgr. Alena Smrčková, Ph.D.
Komplexní pozemkové úpravy KoPÚ | Mgr. Jaroslava Doubravová
Způsob plánování a hospodaření v lesích | Ing. Martin Veselý
Revitalizace vodních toků a vodních nádrží - povodí Vltavy | Ing. Jaroslav Beneš
Plán péče o zvláště chráněná území | zástupce AOPK
DISKUSE o hledání možnosti spolupráce za účasti přednášejících
Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách: http://www.szkt.cz/akce-szktclanky/s-krajinou-jen-dobre-aneb-nastroje-planovani-v-krajine-3.html

2.) ŠKŮDCI DŘEVIN A JEJICH DIAGNOSTIKA - rostlinolékařský kurz pro
zahradníky (2. část)
Datum a místo: 3. - 4. června 2019, Olomouc
Typ akce: Profesní růst se SZKT - seminář
Přednášející: Ing. Jakub Beránek, Ph.D.
PROGRAM: Druhá část navazujícího dvoudenního bloku s obsáhlými ukázkami škůdců. Tato
navazující speciální část seznámí účastníky s hlavními škůdci jednotlivých druhů listnatých a
jehličnatých dřevin. Součástí kurzu budou i informace o vybraných karanténních škůdcích dřevin a
Rostlinolékařském portálu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách: http://www.szkt.cz/akce-szktclanky/skudci-drevin-a-jejich-diagnostika-rostlinolekarsky-kurz-pro-zahradniky-olomouc2019.html

3.) EXKURZE PO DÍLECH KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY (poslední 2
místa)
Datum a místo: 6. června 2019, Praha
Typ akce: Exkurze
Garant programu: Ing. Zuzana Štemberová
PROGRAM: V rámci jednodenních exkurzí uvidíme kvalitní veřejné prostory, okolí
administrativních budov, velké parky, aleje, zelené střechy i fasády, zahrady mateřských škol.
Dostaneme se na místa, která nejsou běžně přístupná, doprovodí nás architekti, zástupci úřadů a
zastřešujících institucí i realizátoři. Uvidíme běžeckou dráhu na střeše, nejzelenější dům v Praze,
rozsáhlé zelené fasády a dozvíme se, co se stalo se Stromovkou, když se začal propadat tunel
Blanka. Program prvního dne začíná u zrekonstruovaného Národního muzea, pokračuje přes
Holešovické administrativní budovy a areály, oceňovanou zahradu školky U Uranie, do parku
Stromovka.
Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách: http://www.szkt.cz/akce-szktclanky/exkurze-po-dilech-krajinarske-architektury-v-praze-cerven-2019.html

4.) PRÁVNÍ ASPEKTY OCHRANY VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH PRVKŮ
PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ KRAJINY A PŘÍRODY, VZTAH K
VODNÍMU ZÁKONU A DALŠÍM PRÁVNÍM PŘEDPISŮM
Datum a místo: 11. června 2019, Praha
Typ akce: Profesní růst se SZKT - seminář
Přednášející: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
PROGRAM: obecná definice v ZOPK, VKP ve zvláště chráněných územích, VKP ze zákona a
VKP registrované, shodný ochranný režim, řízení o registraci VKP, účastníci řízení, nenutnost
souhlasu vlastníka , judikatura k otázce potřeby závazného stanoviska podle § 4 odst. 2 ZOPK k
zásahu do VKP, vodní zákon a zásahy do VKP, sankční koncovka – přestupky vůči VKP podle
ZOPK, Další judikatura k VKP, diskuze
Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách: http://www.szkt.cz/akce-szktclanky/pravni-aspekty-ochrany-vyznamnych-krajinnych-prvku-vkp-podle-zakona-o-ochranekrajiny-a-prirody-vztah-k-vodnimu-zakonu-a-dalsim-pravnim-predpisum-judikatura-cerven-20192.html

5.) POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Datum a místo: 13. června 2019, Praha
Typ akce: Profesní růst se SZKT - seminář
PROGRAM:
Druhý seminář z cyklu "S krajinou jen dobře" – cyklus přednášek zaměřený na plánování krajiny a aktuální
trendy v krajinném plánování, které je v poslední době často diskutované, ovšem jen málo kdo se v něm
orientuje.
Ing. Josef Havelka | Projektování pozemkových úprav očima úředníka
Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D., Ing. Radek Dlouhý | Projektování pozemkových úprav očima projektanta

Ing. Klára Salzmann | Plánování krajiny ve vztahu k pozemkovým úpravám
doc. Dr. Ing. Alena Salašová | Strategické plánování krajiny – jaký vztah může mít k pozemkovým
úpravám?
Diskuze – hledání možnosti spolupráce projektantů pozemkových úprav a krajinářských architektů
s cílem maximálního využití projektů pozemkových úprav pro zlepšení současného stavu krajiny.
Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách: http://www.szkt.cz/akce-szktclanky/pozemkove-upravy-cerven-2019.html

6.) PRÁCE S MOTOROVOU PILOU V KORUNĚ STOJÍCÍHO STROMU
Datum a místo: 13. června 2019, Žďár nad Orlicí
Typ akce: Profesní růst se SZKT - kurz
Přednášející: Jindřich Pražák, Hana Kaplanová, DiS.
PROGRAM: Na kurzu Vás seznámíme s aktuálními bezpečnostními předpisy a nařízeními, které se týkají
práce s ruční řetězovou motorovou pilou při práci v koruně stojícího stromu. Po krátkém teoretickém úvodu
se přesuneme do terénu, kde proběhne ukázka správného a bezpečného použití motorové pily v koruně
stromu a nácvik různých typů řezu. Prakticky také probereme správnou údržbu motorové pily a techniku
broušení řetězu.

Kurz je určen pro stromolezce, kteří bezpečně zvládají pohyb v koruně stromu, ovládají
stromolezecké techniky a disponují odpovídajícím vybavením. Kurz je vhodný také jako příprava na
mezinárodní certifikaci ABA úroveň A2 (www.aba-skills.com).
Na tento kurz je stanoven maximální počet 8 účastníků.
Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách: http://www.szkt.cz/akce-szktclanky/prace-s-motorovou-pilou-v-korune-stojiciho-stromu-cerven-2019-2.html

7.) TRVALKOVÁ VÝSADBA VE VEŘEJNÉM PROSTORU TROCHU
JINAK .... (posledních 5 míst)
Datum a místo: 13. - 14. června 2019, Třeboň
Typ akce: Profesní růst se SZKT - workshop
Přednášející: Jan Nussbauer, Ing. Jaroslav Fliegel, Mgr. Rostislav Černý, CSc.

PROGRAM: Dvoudenní workshop, během kterého účastníci společně zrealizují neobvyklý
trvalkový záhon o velikosti 250 m2 ve stylu bohatě kvetoucí trvalkové louky v lázních v Třeboni.
První den bude věnován teorii výsadby trvalkového záhonu, seznámení se s vybraným sortimentem
trvalek. Odpoledne bude věnováno lázeňskému parku, jeho historii i výhledům do budoucnosti.
První den bude zakončen procházkou parkem, prohlídkou květnatých luk a obhlídkou plochy pro
výsadbu záhonu. Druhý den bude věnován samotné realizaci – rozmístění rostlin a především jejich
výsadbě. Následovat bude diskuze a návštěva Botanického ústavu v Třeboni.
Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách: http://www.szkt.cz/akce-szktclanky/trvalkova-vysadba-ve-verejnem-prostoru-trochu-jinak-.-cerven-2019.html

8.) VYCHÁZKA S ENTOMOLOGEM (Brno)
Datum a místo: 18. června, Brno
Typ akce: Profesní růst se SZKT - workshop
Přednášející: Ing. Petr Martinek, Ph.D.
PROGRAM: Náplní tohoto workshopu bude praktická terénní pochůzka kolem dřevin v parku Lužánky.
Workshop bude tvořen rozsáhlým výkladem s praktickými ukázkami determinace hmyzu, který se na
dřevinách rostoucích mimo les vyskytuje. Komentovány budou především možné dopady aktivity
bezobratlých na fyziologický stav hostitelské dřeviny a také možná managementová opatření pro zabránění
dalších škod na dotčených stromových jedincích. Kurz nebude zaměřen pouze na škodlivě působící hmyzí
druhy, komentovány budou také obecné zákonitosti výskytu zvláště chráněných druhů hmyzu na dřevinách.
Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách:
http://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/prochazka-parkem-s-entomologem-brno-cerven-2019.html

9.) SPOLKOVÁ VÝSTAVA BUGA Heilbronn 2019
Datum: 18. - 19. června 2019
Typ akce: Exkurze
Heilbronn je město, ležící na řece Neckar ve spolkové zemi Badensko-Württembersko. Zadáním
pro BUGA 2019 byla revitalizace bývalé industriální plochy uprostřed města, vytvoření a rozvoj
nové městské čtvrti, tvorba nových městských parkových ploch s dostatkem herních a sportovních
aktivit a krajinářské úpravy břehu řeky Neckar, jako blízkého území, vhodného pro krátkodobou
příměstskou rekreaci a kontakt s přírodou. Samotná plocha zahradnické výstavy má více než 40 ha,
ale součástí je i nově vznikající městská čtvrť, jejíž stavba právě probíhá.
PROGRAM: Odjezd autobusem první den brzy ráno z Prahy do Norimberku - zde se podíváme na
revitalizaci severního břehu jezera Wöhrder See. Následně dojedeme na ubytování v Heilbronnu.
Večer je naplánována komentovaná prohlídka města Heilbronn s průvodcem z turistické centrály
města Heilbronn (cca 1,5 hodiny). Druhý den bude celý věnován veletrhu BUGA - ráno provede
účastníky vedoucí oddělení plánování a koncepce výstavy, prokurista firmy BUGA Heilbronn 2019
GmbH, pan Oliver Toellner (cca 2 hodiny), následně si účastníci budou moci výstavu projít dle
svých priorit. V podvečerních hodinách se vydáme nazpět do Prahy.

Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách: http://www.szkt.cz/akce-szktclanky/exkurze-buga-heilbronn-2019.html

10.) ZÁCHRANA ZRANĚNÉHO A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI
Datum a místo: 27. června 2019, Žďár nad Orlicí
Typ akce: Profesní růst se SZKT - kurz
Přednášející: Jindřich Pražák
PROGRAM: Kurz je zaměřen především na technickou stránku záchrany stromolezce z koruny stromu
v různých situacích. Současně budete stručně seznámeni s obecnými principy bezpečnosti práce
z organizačního pohledu a základy poskytování první pomoci v místech dobře dostupnou zdravotní péčí.
Kurz je určen pro stromolezce, kteří bezpečně zvládají pohyb v koruně stromu, ovládají základní
stromolezecké techniky a disponují odpovídajícím vybavením. Kurz je vhodný také jako příprava na
certifikaci ETW.

Na závěr kurzu se mohou účastníci nechat přezkoušet z technické záchrany a poskytování první
pomoci, a pokud zkoušku úspěšně zvládnou, bude jim uznávána jako náhrada za zkoušku Záchrana
zraněného v rámci certifikace ETW pořádané SZKT. O uznávání při certifikaci pořádané
Arboristickou akademií zatím jednáme, stejně jako je v jednání uznávání jejich certifikátu při naší
certifikaci ETW.
Na jednoho lektora je stanoven maximální počet 4 účastníků. V případě vyššího zájmu
navýšíme počet lektorů, nebo vypíšeme další termín.
Více informací a přihlášení na našich stránkách: http://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/workshopzachrana-zraneneho-a-zaklady-prvni-pomoci-etw-cerven-2019.html

Těšíme se na Vás!

Karolína Lhotská
Členská manažerka
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