
 
VÁS ZVE NA ODBORNOU EXKURZI 

 
  

25.–26. května 2017 
Brno, Lažánky, Kozlany, Bzenec, Milotice, Lednice, Klentnice, Pavlov 

Exkurze je určena pro projektanty, zahradnické firmy,  
pro představitele státní správy a samosprávy 

Účastníci exkurze navštíví druhově pestré porosty různého stáří, funkce, technologie založení 
v intravilánu i extravilánu. Naučí se poznávat jednotlivé druhy, budou mít možnost vytvořit 

fytocenologický snímek vybraného porostu. 

 
 

Odborná garantka a lektorka exkurze:  
Ing. Marie Straková, Ph.D., 
absolventka doktorského studia na trávníkařské téma na Ústavu 
pícninářství MZLU v Brně. Dlouhodobě se zabývá ve firmě 
Agrostis Trávníky, s.r.o. poradenstvím, výzkumem v oblasti 
intenzivně a extenzivně ošetřovaných travnatých ploch  
a květnatých luk. 

 
 

Vložné na exkurzi:   
3 400 Kč + 21 % DPH  
2 850 Kč + 21 % DPH – členové SZÚZ a studenti po doložení potvrzení o studiu 
(Účastníci semináře Květnaté louky konaného 24. ledna 2017 v Brně mají slevu ve výši 10 %.) 

 
Vložné zahrnuje: dopravu autobusem (nástupní a výstupní místo Brno), ubytování se snídaní ve 2–3 
lůžkových pokojích v hotelu a penzionu Beta, Nám. Svobody 760, 696 81 Bzenec, www.hotelbeta.cz, 
2 x oběd, 1 x večeře, odborný program 
 

Registrace na www.szuz.cz do 4. května 2017. Počet míst je omezen. 
Přihlášením na akci akceptuje účastník obchodní podmínky Svazu zakládání a údržby zeleně.  

KVĚTNATÉ LOUKY – DRUHOVĚ PESTRÉ POROSTY  

http://www.hotelbeta.cz/
http://www.szuz.cz/


Organizační informace: 
Sraz účastníků exkurze 

Kdy: čtvrtek 25. května 2017 v 9.45 hod, odjezd autobusu je v 10.00 

Kde: Brno, ulice Úzká (mezi Galerií Vaňkovka a OD TESCO, zastávka autobusu naproti UNICREDIT b.) 

 

Ukončení exkurze 

Kdy: pátek 26. května 2017, mezi 16–17.00 hod 

Kde: Brno, ulice Úzká  

 

Program exkurze: 
 
Brno Líšeň směs s podílem letniček v okolí tramvajové zastávky, výsev zač. dubna 2017 

Lažánky regionální směs typu Bromion pro Moravský kras, výsev podzim 2015 

Kozlany  rekultivace skládky, stáří porostu 5–6 let 

Bzenec směs v mezipásech vinice a druhově pestrá směs do sucha sestavená na základě 
výzkumu s cílem podpořit druhovou diverzitu v extrémně suchých oblastech na 
písčitém svahu pod kaplí sv. Floriána, hydroosev s krycí plodinou na podzim 2015 

Milotice  směs s podílem letniček v zámecké zahradě, stáří porostu cca 4–5 let 

Lednice  okolí rozhledny u Lázní Lednice, nový výsev druhově pestré směsi pro pícní využití 

Klentnice  revitalizace ovocného sadu, zatravnění orné půdy druhově pestrou směsí, výsev 2014 

Pavlov  kombinace výsevů a výsadeb při založení stepního společenstva v okolí Archeoparku, 
realizace jaro 2016 

Změna programu vyhrazena. Program bude přizpůsoben vývoji porostů v jednotlivých lokalitách. 

mailto:info@szuz.cz
http://www.szuz.cz/

