Dobrý den,
dovolujeme si Vás informovat o několika našich odborných seminářích, kde máme dosud volnou
kapacitu:

1.) TRVALKY - ČASNĚ LETNÍ ASPEKT (posledních 5 míst!)
Datum a místo: 9. června 2020, Průhonice
Přednášející: Ing. Adam Baroš
PROGRAM: Podrosty jsou sice již za svým vrcholem kvetení, ale jsou z velké části plně rozvinuté, svěže a
optimisticky zelené. Na osluněných lokalitách se záhony začínají dostávat do svého největšího květu.
Samozřejmě záleží na průběhu počasí, zejména teplot a srážek. Nicméně kakosty, kosatce, šalvěje, mavuně,
pivoňky i baptisie by mohli potěšit svým květem jak makro objektiv, tak i oko návštěvníka. Řízená diskuze se
bude týkat zejména všech aktuálních otázek stran zakládání a dlouhodobého rozvoje trvalkových výsadeb
různých typů.

Seminář bude rozdělen na kratší teoretickou část v učebně a hlavní část přímo v terénu.
Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách: https://szkt.cz/workshop/trvalkycasne-letni-aspekt-6-2020

2.) SORTIMENT LIP A JEJICH POUŽITÍ V ZAHRADNÍ TVORBĚ
Datum a místo: 23. června 2020, Průhonice
Přednášející: Ing. Ondřej Ottomanský, Ph.D.
PROGRAM: Rod Tilia zahrnuje 23 druhů s 14 geografickými poddruhy, od kterých se pěstuje velké množství
kultivarů a kříženců. Sbírka lip v Dendrologické zahradě, která čítá přes 100 taxonů, je vhodnou ukázkou
toho, že není lípa jako lípa. V rámci semináře se dozvíte, jaké jsou skutečné růstové vlastnosti vysazovaných
druhů a kultivarů, které sorty jsou perspektivní a jak jednotlivé lípy od sebe rozpoznat. Seminář proběhne
v době kvetení lip, kdy jsou lípy, naše národní stromy, nejkrásnější.
Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách: https://szkt.cz/workshop/sortiment-lip-a-

jejich-pouziti-v-zahradni-tvorbe

3.) DENDROLOGICKÝ CESTOPIS - 1. část
Datum a místo: 25. června 2020, Praha
Přednášející: Ing. Josef Souček

PROGRAM: První část z cyklu dvou přednášek zabývající se jehličnatými dřevinami světa
s důrazem na jejich přirozená stanoviště v přírodě. ... od nejmenšího po největší jehličnan světa | od
Abies nebrodensis po Pinus squamata.
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 cestopisu pak dřevinám světa nového (Amerika, Austrálie, Nový Zéland). Od Lepidothamnus

imeretinus po Sequoia sempervierens. Celý cyklus je založen na vlastním přírodním pozorování a
zkušenostech s růstem a vlastnostmi jednotlivých mnohdy u nás i dosti málo známých druhů.
Je možno objednat každou část cyklu jednotlivě nebo dohromady za zvýhodněnou cenu.
Další informace a přihlášení naleznete na našich stránkách:
https://szkt.cz/workshop/dendrologicky-cestopis-i-cast

4.) DENDROLOGICKÝ CESTOPIS - 2. část
Datum a místo: 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

Těšíme se na Vás!

Karolína Báčová
Členská manažerka
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