VÁS ZVE NA ODBORNOU EXKURZI

DRUHOVĚ PESTRÉ POROSTY
31. května – 1. června 2018
Praha (Letná, Botanická zahrada)
Dolní Břežany, Nebřenice, Dubeč, Litoměřice (Miřejovická stráň a Jiráskovy sady),
dálnice D8 (portál tunelu Radejčín), Libochovany, Národní přírodní rezervace Raná

Exkurze je určena pro projektanty, zahradnické firmy,
pro představitele státní správy a samosprávy
Účastníci exkurze navštíví druhově pestré porosty různého stáří, funkce, technologie založení
v intravilánu i extravilánu.

Odborná garantka a lektorka exkurze:
Ing. Marie Straková, Ph.D.,
absolventka doktorského studia na trávníkářské téma na Ústavu pícninářství MZLU v Brně.
Dlouhodobě se zabývá ve firmě Agrostis Trávníky, s.r.o. poradenstvím, výzkumem v oblasti intenzivně
a extenzivně ošetřovaných travnatých ploch a květnatých luk.

Vložné na exkurzi:
3 900 Kč + 21 % DPH
3 400 Kč + 21 % DPH – členové SZÚZ a studenti po doložení potvrzení o studiu

(Účastníci semináře Druhově pestré porosty konaného 23. ledna 2018 v Brně sleva ve výši 10 %.)

Vložné zahrnuje: dopravu autobusem (nástupní a výstupní místo Praha), ubytování ve 2–3 lůžkových
HOTEL OLYMPIONIK Bezručova 3819, 276 01 Mělník, ČR, www.hotel-olympionik.cz, 2 x oběd,
1 x večeře, odborný program

Registrace na www.szuz.cz do 30. dubna 2018. Počet míst je omezen.
Přihlášením na akci akceptuje účastník obchodní podmínky Svazu zakládání a údržby zeleně.

Organizační informace:
Sraz účastníků exkurze
Kdy: čtvrtek 31. května 2018 v 9.45 hod, odjezd autobusu je v 10.00
Kde: Praha, nádraží Holešovice – odstavné parkoviště

Ukončení exkurze
Kdy: pátek 1. června 2018, okolo 17.30 hod (čas je orientační, záleží na dopravě)
Kde: Praha, nádraží Holešovice – odstavné parkoviště

Program exkurze:
Čtvrtek 31. 5. dopoledne (Praha)
Letná – travinobylinné porosty na svazích s krycí kulturou jílku jednoletého
Botanická zahrada – směsi s podílem letniček, šestileté sukcesní porosty letniček z přímých výsevů
na zelené střeše, louky pro opylovače (výběr dle aktuálního stavu porostů)
Pozdní oběd v cca 14.00 Dolní Břežany
Čtvrtek 31. 5. odpoledne
Dolní Břežany – štěrkové trávníky a louky na novém hřbitově
Nebřenice OAKS PRAG – travinobylinné podrostové porosty pod stromy na zalesněné orné půdě
Dubeč – revitalizace orné půdy, travinobylinné porosty
Ubytování Mělník, společná večeře
Pátek 1. 6.
Litoměřice / Miřejovická stráň – využití druhově pestrých porostů při realizaci opatření k zadržení
vody v sídle
Litoměřice / Jiráskovy sady – problematika péče a kosení: druhově pestré louky v parku
Dálnice D8 – portál tunelu Radejčín a skalnaté svahy D8 oseté druhově pestrou směsí a rozchodníky
prostřednictvím hydroosevu
Společný oběd
Libochovany – květnatá louka na soukromé zahradě
Národní přírodní rezervace Raná (blízko města Louny), Evropsky významná lokalita – různé typy
managementu suchých trávníků (Bromion) na stepních porostech
Změna programu vyhrazena. Program bude přizpůsoben vývoji porostů v jednotlivých lokalitách.

