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ŽIVÉ PLOTY A TVAROVANÉ DŘEVINY  
LEKTOR: ING. SAMUEL BURIAN 
Seminář a workshop je zaměřený na problematiku živých plotů a tvarovaných dřevin.  
V teoretické části budou účastníci seznámeni s výběrem vhodných druhů, zakládá-
ním a péčí. V praktické části uvidí účastníci živé ploty různého stáří, různého způsobu 
pěstování a budou mít možnost si vyzkoušet i řez živých plotů. 
 

 

 Teoretická část: 
 Výhody a nevýhody živých plotů, rozdě-

lení živých plotů. 
 Tvarované ploty a stěny.  
 Volně rostoucí živé ploty a stěny. 
 Tvarované dřeviny jako architektonický 

prvek.  
 Zakládání živých plotů: 

výběr vhodných rostlin,  
příprava pozemku a výsadba dřevin.  

 Péče o živé ploty, výživa a ošetřování, řez 
(nejen stříhaných) živých plotů. 
 
Praktická část: 

Komentovaná prohlídka Dendrologické za-
hrady, praktické ukázky řezu. 
 

24. března 2017         10.00–15.30 h 
Dendrologická zahrada Průhonice,  

Návštěvnické centrum, Za Dálnicí 146, Průhonice 
Parkování: na parkovišti pro návštěvníky  

 

   
PŘIHLÁŠKY ON-LINE DO 6. BŘEZNA 2017 

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

Vložné: Členové SZÚZ a studenti: 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. Samuel Burian - autorizovaný krajinářský architekt, člen ČKA, soudní znalec v 
oborech ochrana přírody a ekonomika 
 
Slovo lektora… 

Živé ploty nejsou jen stříhané túje. Živé ploty mohou být mnohem pestřejší, mohou 

se tvarovat do pravidelných geometrických tvarů, ale mohou také volně růst. Živé 

ploty nás nemusí jen oddělovat od protivného souseda. Jejich tvar a velikost sahají 

od nízkých plůtků vykreslujících ornament v ploše formálně řešené zahrady až po 

vysoké stěny vytvářející závětrná intimní zákoutí. Živé ploty a tvarování dřevin jsou 

témata, která spolu úzce souvisí, ale jde o dvě zcela odlišné problematiky. Tak, jako 

existují volně rostoucí (netvarované) živé ploty, tak také existují tvarované dřeviny, 

které nemají s ploty nic společného.  

 

Časový harmonogram: 

09.45    Prezentace účastníků 
10.00–12.30  Teoretická část  
12.30–13.30   Přestávka na jednoduchý oběd (v ceně kurzu) 
13.30–15.30   Praktická část – exkurze v Dendrologické zahradě 
 
 

Přihlášením na akci akceptuje účastník obchodní podmínky Svazu zakládání a 
údržby zeleně, uvedené na webových stránkách svazu 
http://www.szuz.cz/cs/hlavni-menu/vzdelavani/obchodni-podminky/ 
 
Doporučujeme obuv vhodnou do terénu, oblečení odpovídající teplotním 
podmínkám, případně umožňující práci při řezu dřevin. 
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