
 

Pozvánka na seminář/dílnu 

Výsadba dřevin – teorie a praktická ukázka 
Lektor: Ing. Martin Vlasák, Ph.D.  

22. 3. 2016 
Seminář je určen pro projektanty, pracovníky realizačních zahradnických firem,  

pracovníky správy zeleně a péče o zeleň, pedagogické pracovníky 

 
 

Místo konání: OTEVŘENÁ ZAHRADA NADACE PARTNERSTVÍ, ÚDOLNÍ 33, Brno 
 
Anotace:  

 Rostlinný materiál: kvalitativní požadavky, kontrola a převzetí výpěstků, přeprava, skladování a 
manipulace se stromy, uskladnění stromů na staveništi 

 Zabezpečení příznivých stanovištních podmínek pro dřeviny 
 Výsadba: obecné zásady, příprava sazenic před výsadbou, postup výsadby, výsadba dřevin s balem, 

výsadba dřevin prostokořenných, kotvení dřevin 
 Dokončovací péče  
 Rozvojová péče 
 Udržovací péče 
 Ukázkové výsadby stromů v Otevřené zahradě – strom s balem, prostokořenný strom, typy 

kotvení, používání pomůcek  
 
 

Lektor: Ing. Martin Vlasák, Ph.D. 

Po studiu Vysoké školy zemědělské v Brně, oboru Zahradnická výroba nastoupil v roce 1991 jako technik 

v Botanickém ústavu ČSAV v Praze. V letech 19921994 pracoval v Koniferových školkách v Žehušicích jako 

vedoucí oddělení. Od roku 19941998 byl vedoucím okrasných školek firmy Jena v Úholičkách. Od roku 

19982012 působil jako učitel odborných předmětů na VOŠZa a SZaŠ Mělník. V současné době působí u 
soukromé zahradnické firmy JENA. 
 
 
 
 



 

Program semináře: 

09:30 – 10:00 Prezence 

10:00 – 12:30 Dopolední blok – teoretická část 

30 – 30 Přestávka na oběd 12:   13:

13:30 – 16:00 Odpolední blok - součástí tohoto bloku bude praktická ukázka výsadby dřevin 

  

Vložné:    1 100,- Kč + 21% DPH – členové Svazu zakládání a údržby zeleně 
            Studenti a zaměstnanci škol, které jsou přidruženými členy SZÚZ 
          1 750,- Kč + 21% DPH – ostatní 
 

Uzávěrka přihlášek 15. 3. 2016, počet míst je omezen. 

Přihláška je k dispozici elektronicky na www.szuz.cz. Přihlášením na akci akceptuje účastník níže uvedené 

obchodní podmínky.  

 

Místo konání teoretické i praktické části:  

Otevřená zahrada - Údolní 33, Brno, přístavba pasivního domu, vchod C, 1. patro. 

 

V případě, že požadujete potvrzení o absolvování semináře, rádi Vám jej na základě Vaší žádosti 
vystavíme. 
 

Obchodní podmínky  

1. Na akci se můžete přihlásit on-line vyplněním formuláře na www.szuz.cz 
2. Přijetí vaší přihlášky SZÚZ potvrdí e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu. 
3. Platba probíhá na základě faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána elektronicky na 

adresu uvedenou na přihlášce. 
 
Storno podmínky  

4. Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně (elektronicky). Rozhodujícím datem je datum, kdy 
SZÚZ obdrží storno přihlášky  

5. V případě provedení storna přihlášky v termínu 510 pracovních dnů před zahájením akce činí storno 
poplatek 50 % hodnoty účastnického poplatku, účastník má právo na učební materiály. 

6. V případě provedení storna přihlášky méně než 5  pracovních dnů před zahájením akce  
nebo neúčasti na akci je povinen účastník uhradit celý účastnický poplatek a má právo na učební materiály.  

7. Účastník za sebe může vyslat náhradníka. 
 
Ostatní ujednání 

8. SZÚZ si vyhrazuje právo přesunout data konání akce v případě, že dojde k události, která konání akce 
znemožní (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora). V takovém případě to 
bude neprodleně sděleno zájemcům a zároveň s nimi může být sjednán nový termín akce.  

  9.   SZÚZ si vyhrazuje právo neuskutečnit plánovanou akci, pokud se ani 10 pracovních dnů před začátkem akce 
závazně nepřihlásil minimální počet uchazečů. V tomto případě může být s již přihlášenými sjednán dohodou 

nový termín konání.  
  
  
 

http://www.szuz.cz/

