
 

 

 

 

 

 

 

 

Pořádá ve spolupráci se Spolkem českých perenářů odbornou exkurzi 

TOUR DE PERENY 2018 

14. června 2018, čtvrtek 

Dendrologická zahrada VÚKOZ Průhonice 

 
Lektor: Ing. Adam Baroš  
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu                                         
a okrasné zahradnictví, v. v. i.,  
Odborné zaměření lektora: bylinné patro, trvalky, použití rost-
lin, technologie bylinných výsadeb 
 

Průvodce exkurzí seznámí účastníky se zajímavým sortimentem a 

zejména různými způsoby použití trvalek s důrazem na pozdně jarní 

aspekt. Exkurze povede napříč všemi místy v Dendrologické zahradě.  

 

Polovina června je ideální doba pro časně letní aspekt kvetení trvalek. 

Jarní cibuloviny a květy podrostů jsou vystřídány slunomilnými trval-

kami. Naplno kvetou zpravidla šalvěje, liliochvostec, mavuně, kohout-

ky, krásnoočka, divizny v polostínu a stínu pak také kakosty, udatny, 

jarmanky a další.  

Záhony jsou již pomalu plné svěžího listí a vše překypuje bujností 

předznamenávající plné léto. Kvetou růže. Projdeme většinu stanovišť 

v Dendrologické zahradě a budeme si povídat o všech zajímavých 

aspektech používání trvalek, které cestou potkáme i mineme. 

Vložné:  
1 090,- Kč + 21% DPH – členové  Svazu zakládání a údržby zeleně,  
   studenti  
1 490,- Kč + 21 % DPH – ostatní 

 
Uzávěrka přihlášek 28. května 2018, počet míst je omezen.  
 
Přihláška je k dispozici elektronicky na www.szuz.cz. 
Přihlášením na akci akceptuje účastník obchodní podmínky uvedené 
na www.szuz.cz. Změna programu vyhrazena. 

 

 

http://www.szuz.cz/


Program exkurze: 

 9.45–10.00   Sraz účastníků u Návštěvnického centra Dendrologická zahrada VÚKOZ Průhonice 
 (provozní vchod, ne hlavní vchod). 
10.00–12.00 První část exkurze 
12.00–13.00 Přestávka s občerstvením 
13.00–15.00 Druhá část exkurze 
 

 

Sraz účastníků je u Návštěvnického centra Dendrologické zahrady v Průhonicích.  

(viz bod označen 1 v mapě) 

 

http://dendrologickazahrada.cz/pred-navstevou/kde-nas-najdete 

Autobusem: 
z Prahy ze stanice metra Opatov autobusy číslo 385, 363 do stanice Čestlice – V oblouku a 328 do 

stanice Čestlice –  Kika-Aquapalace.  

  
Autem: 
dálnice D1 Exit 6 Průhonice, směr Uhříněves, vlevo za čerpací stanicí Tank & Go. 
 
 
 
Kontaktní údaje: 

Ing. Hana Pijáková 
Tajemnice  
Svaz zakládání a údržby zeleně 
Údolní 33, 602 00 Brno 
IČ: 265 29 831, DIČ: CZ26529831 
mail: info@szuz.cz, mobil: +420 775 581 544 

http://dendrologickazahrada.cz/pred-navstevou/kde-nas-najdete
mailto:info@szuz.cz

