
 
VÁS ZVE NA ODBORNÝ SEMINÁŘ 

 

  

23. ledna 2018 
OTEVŘENÁ ZAHRADA NADACE PARTNERSTVÍ, ÚDOLNÍ 33, Brno 

přístavba pasivního domu, vchod C, 1. patro. 
Seminář je určen pro projektanty, zahradnické firmy, 

pro představitele státní správy a samosprávy 
  

Přednáší: Ing. Marie Straková, Ph.D., 
absolventka doktorského studia na trávníkařské 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. 

 
Anotace semináře 

Druhově pestré porosty mají nezastupitelné místo ve veřejné zeleni 

a jejich význam v souvislosti s klimatickými změnami stále vzrůstá. 

V suchých obdobích zůstávají travobylinné porosty zelené a 

stabilnější vůči výkyvům počasí, přičemž jejich vliv na biodiverzitu je 

nezpochybnitelný. V průběhu jednodenního semináře se lze 

seznámit s historií využívání květnatých luk, s jejich významem, 

rozdělením, možnostmi použití při zahradních realizacích a se 

specifickými typy těchto porostů (štěrkové trávníky, podrostová 

společenstva, porosty s letničkami, směsi regionálního původu 

z pohledu AOPK, apod.). Pozornost bude věnována také různým 

způsobům zakládání, odlišným technologiím založení ve vztahu 

k termínu výsevu, protieroznímu řešení a zásadám péče o travobylinné porosty.  Část semináře bude 

věnována také získávání osiva, diagnostickým travním druhům pro konkrétní společenstva a 

nejnovějším pravidlům krajinného projektování travních porostů, které vycházejí z nových standardů 

Agentury ochrany přírody a krajiny – „Krajinné trávníky“.   

Vložné na seminář:    
1 350,- Kč + 21 % DPH  
950,- Kč + 21 % DPH – členové Svazu zakládání a údržby zeleně a studenti po doložení 
potvrzení o studiu 
Účastníci semináře získají slevu ve výši 10 % na exkurzi obsahově navazující na seminář. 
Registrace na www.szuz.cz  do 18. ledna 2018. 

Přihlášením na akci akceptuje účastník obchodní podmínky Svazu zakládání a údržby zeleně. 

 

DRUHOVĚ PESTRÉ POROSTY  

http://www.szuz.cz/
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Program semináře: 

 9.15–9.30 Registrace  

 9.30–12.00 I. výukový blok 

-------------------------------------------------------- 

  12.00–13.15 Přestávka na individuální  

  oběd 

-----------------   ------------------------------------------------------- 

 13.00–16.00   II. výukový blok 

 

 

 

Ve dnech 31.5.–1.6. 2018 se uskuteční odborná exkurze v Čechách, která na 

seminář naváže. Během ní navštíví účastníci druhově pestré porosty různého 

stáří, funkce, technologie založení, a to v intravilánu i extravilánu. 
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