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OVOCNÉ DŘEVINY V ZAHRADÁCH  
LEKTOR: ING. STANISLAV BOČEK 

Seminář je zaměřený na použití ovocných dřevin ve venkovských i městských 
zahradách. Účastníci budou seznámení s problematikou výběru vhodných druhů, 
odrůd a podnoží s ohledem na velikost zahrady a cíle investora.  

 

 

 Obsah semináře 
 Výběr druhů a odrůd s ohledem 

na účel výsadby (produkce 
ovoce, okrasné působení, 
hygienická a psychologická 
funkce) 

 Hlavní a minoritní ovocné druhy 
pěstované jako stromy a keře 

 Vhodné podnože pro 
vysokokmeny a nízké tvary 
stromů 

 Technologie výsadby (příprava 
půdy, vlastní výsadba) 

 Následná péče – výchovný řez, 
péče o půdu  

 Ošetřování a výživa starších 
dřevin (udržovací a zmlazovací 
řez, hnojení) 

 Prevence a přímá regulace 
klíčových škůdců a původců 
chorob 

 

15. února 2017          9.30–16.00 h 
Údolní 33, Brno, areál Otevřené zahrady Nadace Partnerství 

  

 

   
PŘIHLÁŠKY ON-LINE DO 6. ÚNORA 2017 

na www.szuz.cz (počet míst je omezen) 

Vložné: Členové SZÚZ: 950 Kč +21 % DPH 
                    Ostatní: 1 350Kč + 21 % DPH 

V ceně vložného je účast na dílně a občerstvení 
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O lektorovi 

Ing. Stanislav Boček, PhD. 
Absolvent Zahradnické fakulty Mendelovy 
univerzity v Brně, kde donedávna působil jako 
pedagog a výzkumník. V současnosti se věnuje 
ovocnému školkařství. Propaguje staré odrůdy 
a extenzivní ovocnářství. 
 

 

Slovo lektora… 

…Zbývá zajistit kvalitní výsadbový materiál, 

vykopat jámy a stromky zasadit. Před 

samotným sázením přichází v úvahu ještě 

zlepšení fyzikálních, chemických a 

biologických vlastností půdy. Vlastní výsadbou 

ovšem vše teprve začíná. Je to podobné, jako porod dítěte. Říká se, že dítě je prvních 

šest let života pevně spojeno s matkou, potom se již stává vlastní individualitou. 

Buďme tedy dobrými rodiči a o ovocné stromky vzorně a soustavně pečujme 

zejména oněch šest let po výsadbě. Dáme jim tím nejcennější vklad do dalšího 

života.  

 

Časový harmonogram: 

9.15   Prezentace účastníků 
9.30–10.45  První výukový blok  
11.00–12.30  Druhý výukový blok  
12.30–13.30  Přestávka na individuální oběd  
13.30–15.00  Třetí výukový blok 
15.15–16.00 Miniexkurze: Ovocné dřeviny v Otevřené zahradě 
 
 
 
Přihlášením na akci akceptuje účastník obchodní podmínky Svazu zakládání a údržby zeleně. 
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