
 
ve spolupráci s Městským úřadem v Mikulově, 
odborem stavebním a životního prostředí vás srdečně zvou  
na workshop 

          
 

Povýsadbová péče o stromy 
Pozvánka na workshop  

Nově zakládané prvky zeleně, ať se již jedná o parkově upravené plochy, stromořadí či jednotlivé 
dřeviny, by měly být součástí každé zástavby. Zcela nezastupitelnou součástí takovýchto výsadeb je 
zajištění dostatečné následné péče, prováděné pravidelně a odbornými pracovníky, bez které nelze 
dosáhnout kvalitní , estetické  a dlouhodobé  hodnoty založené zeleně. V tomto kurzu se budeme vě-
novat cíleně povýsadbové péči, která by měla vést ke zdárnému vývoji svěřené zeleně, zejména s 
ohledem na stromy. 
 

Kdy? 19.3.2020 

Kde? Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov, zasedací místnost v 1. patře  

 

       

Vložné:  1 100,- Kč + 21% DPH – členové Svazu zakládání a údržby zeleně, studenti (ve věku do 26 let) 
               1 550,- Kč + 21% DPH – ostatní 
 

Lektor: Bc. Petr Neumann,  DiS. 
Zahradník od píky…  absolvent Střední zahradnické školy Libverda v Děčíně, Vyšší odborné školy v Mělníku a na 
MENDELU vystudoval obor Arboristika. Poté několik let pracoval coby mistr realizací ve dvou významných zahradnic-
kých firmách, které se zabývaly výsadbou vzrostlých stromů a péčí o zeleň. Od roku 2004 je OSVČ v zahradnickém 
oboru ve své vlastní firmě Zahradnikscharakterem, které se s nasazením a nadhledem sobě vlastním věnuje doposud. 

 

Časový harmonogram: 
09.30–10.00 Prezence účastníků, coffeebreak 
10.00–12.00  Výukový blok – teoretická část 
12.00–13.00  Přestávka na individuální oběd 
13.00–15.30  Praktická část, ukázky řezu stromořadí ve správě Města Mikulova (alejové stromy, založeno 2014) 
 

Uzávěrka přihlášek je 9.3.2020 , počet míst je omezen na max. 15 účastníků.  Pokud jste z úřadu a čekáte na schválení 
přihlášky, zaregistrujte se prosím hned a do poznámky uveďte, že čekáte na schválení.  To nám pak oznámíte mailem. 
S sebou si vezměte nůžky a obuv s pevnou podrážkou.  Žebříky budou zajištěny. Přihláška je k dispozici elektronicky na 
www.szuz.cz. Přihlášením na akci akceptuje účastník obchodní podmínky SZÚZ.   
Vložné zahrnuje odborný program, coffeebreak. Změna programu vyhrazena. 

http://www.szuz.cz/

