
 

Pozvánka na seminář/dílnu 

Způsoby protierozní ochrany svahů 

– teorie a praktická ukázka 
Lektoři: doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc. - A.KTI, s.r.o., Brno 

Ing. Jana Kalibová – Fakulta životního prostředí ČZU v Praze 

14. 4. 2016 
Seminář je určen pro majitele a pracovníky realizačních zahradnických firem, projektanty, 

pracovníky správy zeleně a péče o zeleň, pedagogické pracovníky 

 
Místo konání: Botanická zahrada a arboretum, MENDELOVA UNIVERZITA  

V BRNĚ, třída Generála Píky, 49.2159928N, 16.6147919E 

 
Anotace:  

 Současné pojetí protierozní ochrany zemědělské a lesní půdy 
 Zahraniční zkušenosti při navrhování protierozní ochrany půdy  
 Konstrukce a materiály pro protierozní ochranu půdy  
 Použití geotextilií pro podporu zatravnění svahu – praktická ukázka  

 
Vložné:   1 250,- Kč + 21% DPH – členové Svazu zakládání a údržby zeleně 
       Studenti a zaměstnanci škol, které jsou přidruženými členy SZÚZ 
        1 750,- Kč + 21% DPH – ostatní 

 
Uzávěrka přihlášek 31. 3. 2016, počet míst je omezen 
Přihláška je k dispozici elektronicky na www.szuz.cz 

 
Garant semináře: doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc. 
Autorizovaný inženýr v oboru: Stavby pro plnění funkce lesa, Stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství 
Soudní znalec v oboru: Ochrana přírody -  Eroze půdy 

 

http://www.akti.cz/Downloads/ZL-AO-SPFL.pdf
http://www.akti.cz/Downloads/ZL-AO%20SVHKI.pdf
http://www.akti.cz/Downloads/ZL-AO%20SVHKI.pdf


Program semináře: 

 
10.00–10.10  Úvodní slovo, Ing. Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně 

10.10–10.40  Současné pojetí protierozní ochrany zemědělské a lesní půdy –  Zlatuška 

10.40–11.20  Zahraniční zkušenosti při navrhování protierozní ochrany půdy –  Kalibová 

11.20–11.30 Přestávka na kávu 

11.30–13.00 Konstrukce a materiály pro protierozní ochranu půdy -  Zlatuška 

13.00–14.00  Přestávka na oběd (individuální) 

14.00–16.00  Použití geotextilií pro podporu zatravnění svahu – praktická ukázka, zapojení 

účastníků vítáno 

16.00  Exkurze účastníků do parku FONS SALUTIS v Brně (přejezd vlastní dopravou, tramvají)  

https://www.zonerama.com/AKTI/Album/1155678 

Ukončení akce a neformální diskuse v restauraci Na Anenské. 

 

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.  
 

https://www.zonerama.com/AKTI/Album/1155678

