
Svaz zakládání a údržby zeleně 
VÁS ZVE NA ODBORNÝ SEMINÁŘ 

 

 

 

11. února 2020 
Otevřená zahrada, Údolní 567/33, 602 00 Brno 

Budova C, 1. patro,Konferenční sál 
 

Seminář je určen pro zahradnické realizační firmy, 
pro pracovníky státní správy a samosprávy, projektanty, pedagogické pracovníky. 

 

Lektor: Ing. Stanislav Boček, Ph.D.  
Absolvent Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity 
v Brně, kde donedávna působil jako pedagog a 
výzkumník. V současnosti se věnuje ovocnému 
školkařství. Propaguje staré odrůdy a extenzivní 
ovocnářství. 
 
 
 
Slovo lektora… 

…Zbývá zajistit kvalitní výsadbový materiál, vykopat 
jámy a stromky zasadit. Před samotným sázením při-
chází v úvahu ještě zlepšení fyzikálních, chemických a 
biologických vlastností půdy. Vlastní výsadbou ovšem 
vše teprve začíná. Je to podobné, jako porod dítěte. 
Říká se, že dítě je prvních šest let života pevně spoje-
no s matkou, potom se již stává vlastní individualitou. 
Buďme tedy dobrými rodiči a o ovocné stromky vzor-

ně a soustavně pečujme zejména oněch šest let po výsadbě. Dáme jim tím nejcennější vklad 
do dalšího života.  

 

VÝSADBA A PÉČE O OVOCNÉ STROMY 

 



Obsah workshopu: 

Ovocné školkařské výpěstky, jejich vnější a vnitřní kvalita. 
Přípravné práce a vlastní výsadba ovocných dřevin. 
Principy řezu ovocných stromů v různých vývojových stádiích (řez výchovný, udržovací, zmla-
zovací), rozdíly mezi kmennými a nízkými tvary. 
Specifika řezu různých skupin (jádroviny, peckoviny, skořápkoviny), druhů i odrůd. 
Péče o půdu v rámci povýsadbové péče. 
Funkční biodiverzita jako účinný nástroj regulace živočišných škůdců. 
 

Vložné:  

1 450 Kč + 21 % DPH (zahrnuje odborný program, 2x coffeebreak) 

1 050 Kč + 21 % DPH členové Svazu zakládání a údržby zeleně a odborné sekce Mladý za-
hradník 
 

Časový harmonogram semináře: 

09.30–10.00 Registrace účastníků  

10.00–12.30 I. výukový blok - teoretická část 

 12.30–13.30 Přestávka na individuální oběd 

 13.30–16.00   II. výukový blok - teoretické část + prohlídka výsadeb v Otevřené zahradě s 

odborným výkladem lektora 

 

Registrace na www.szuz.cz do 31.1. 2020, počet míst je omezen. 
Přihlášením na akci akceptuje účastník obchodní podmínky Svazu zakládání a údržby zeleně. 
Změna programu vyhrazena. 
 

Jak se k nám dostanete? 
 
Pěšky: Od hlavního nádraží cca 1,5 km, 20 minut. 
MHD: Do areálu se dopravíte od hlavního nádraží tramvají č. 4 (směr Nám. míru) s výstupem na za-
stávce Obilní trh. Cesta tramvají trvá přibližně10 min. Odtud se areál nachází do 50 m ( na domě je 
výrazná oranžová cedule s nápisem Otevřená zahrada).  
Autem: Zaparkovat bezplatně v přilehlých ulicích není snadné…. Pro pohodlné a bezstarostné zapar-
kování doporučujeme využít některý z parkovacích domů, např. Domini na Husově ulici. 
 

Kontaktní údaje: Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s., IČO: 265 29 831 

Údolní 567/33, 602 00 Brno 

info@szuz.cz, www.szuz.cz, tel. + 420 775 581 544, 777 581 544 
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