
 

Pozvánka na odbornou exkurzi 

pořádanou ve spolupráci se Spolkem českých perenářů 

TOUR DE PERENY 
12. července 2016 

 

Lektoři:  
Ing. Petr Hanzelka, PhD., Botanická zahrada hl. m. Prahy, 

Ing. Adam Baroš, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 
 

Cílem exkurze jsou trvalky ve všech podobách a ze všech úhlů: sortiment, použití, 
technologie výsadeb, péče, obnova, a to vše v reálných výsadbách. Exkurze je určena pro 
majitele a pracovníky realizačních zahradnických firem, projektanty. 

 
Místa konání:  Botanická zahrada hlavního města Prahy 

Dendrologická zahrada VÚKOZ Průhonice 
 

Vložné:       990,- Kč + 21% DPH – členové Svazu zakládání a údržby zeleně 
       1 390,- Kč + 21% DPH – ostatní 

   V ceně vložného je zahrnuto vstupné do obou zahrad a coffee break. 
 

Uzávěrka přihlášek 31. května 2016, počet míst je omezen. 
Přihláška je k dispozici elektronicky na www.szuz.cz 

 

Program exkurze: 

10.00  Sraz účastníků exkurze u severního vstupu (pokladna SEVER) do Botanické zahrady hl. 
m. Prahy, která se nachází u parkoviště u ulice K Pazderkám. 

 
10.00–13.00  Trvalky a jejich použití v Botanické zahradě hl. m. Prahy 

13.00–14.30  Individuální přejezd do Dendrologické zahrady v Průhonicích 

14.30   Sraz účastníků u hlavního vstupu do Dendrologické zahrady, Za dálnicí 146, Průhonice 

   

14.30–17.00 Trvalky a jejich použití v Dendrologické zahradě (coffee break  v Garden café) 



Organizační pokyny: 
 
Botanická zahrada hl. m. Prahy 

Lze přijet autobusem na zastávku ´Na Pazderce´ nebo autem, a to 

nechat na parkovišti Botanické zahrady (parkovné je 100 Kč/den).  

Mapa je k dispozici na: http://www.botanicka.cz/hlavni-stranka/pro-

navstevniky/kudy-do-botanicke-zahrady.html?page_id=4876 

Kdo přijede autobusem, může pak odjet od ZOO a nevracet se do 

kopce k parkovišti, kdo autem, toho čeká výšlap zpět do kopce. 

 

Dendrologická zahrada VÚKOZ Průhonice 

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 

Jízdní řády viz DPP 

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

Přihlášením na akci akceptuje účastník níže uvedené obchodní podmínky.  

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.botanicka.cz/hlavni-stranka/pro-navstevniky/kudy-do-botanicke-zahrady.html?page_id=4876
http://www.botanicka.cz/hlavni-stranka/pro-navstevniky/kudy-do-botanicke-zahrady.html?page_id=4876
http://dendrologickazahrada.cz/pred-navstevou/kde-nas-najdete
http://spojeni.dpp.cz/

