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Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně a 

 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 za podpory projektu OP VK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou 
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Vás srdečně zvou na konferenci 

 

 

STROM v souvislostech 
Výzkum – praxe - aplikace 

 

 

 

 

12. - 14. května 2014 v Lednici 
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Ing. Tereza Havránková 

Ing. Hana Konečná 

Karolína Lhotská 
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Ing. Jana Moudrá 
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Ing. Jiřina Vojtíšková 
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Čechová Jana 
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Adresa organizačního výboru: 

Společnost pro zahradní a krajinářskou 

tvorbu, o. s. 

Plzeňská 247/59, Praha 5, ČR 

tel: + 420 257 323 953 

 

 

Vědecký výbor: 

prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc. – předseda 

Doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. 

Ladislav Kejha 

Ing. Šárka Weberová 

 

 

Zaměření konference: 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

přijměte pozvání na konferenci, která je volným pokračováním konference konané v březnu tohoto roku  
na téma Proces výstavby a kvalita díla krajinářské architektury. Tato konference je pořádána opět v 
rámci projektu "Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu" a je organizována ve 
spolupráci Zahradnické fakulty MENDELU (garantem: prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.) a Společnosti pro 
zahradní a krajinářskou tvorbu. 

Cílem konference je účastníkům co nejvíce přiblížit praxi, společné hledání inspirace a v neposlední 
řadě setkání kolegů s výměnou zkušeností a znalostí, které, jak věříme, efektivně přispějí k profesnímu 
rozvoji všech zúčastněných stran.   

První den bude věnován především inspiraci a ideovým východiskům, budeme se bavit o tom "Co? a 
Proč?". Úterý bude věnováno především technologiím a konkrétním problémům péče o stromy, a my 
budeme hledat odpovědi na otázku "Jak?". A třetí den během workshopu budeme společně pod 
vedením Mgr. Antonína Krásy, hledat a rozpoznávat stanoviště chráněných živočichů a učit se, jak se v 
tomto kontextu nedostat do křížku se zákonem. 

 

Cílová skupina: zaměření odborného programu je určeno především krajinářským architektům, 
projektantům v zahradní a krajinářské tvorbě, arboristům, pracovníkům správy a samosprávy - správ 
zeleně. Tato specifikace však nevylučuje účast i dalších odborníků z praxe. Samozřejmou cílovou 
skupinou jsou studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů univerzit. 
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Program konference: 

 

Pondělí 12. května 2014 

Lednicko-valtický areál - místo nekonečné inspirace 

Lednice, kde se konference koná, je pro generace zahradníků místem inspirace. V přednášce uslyšíte 

historický vývoj území i informace o poslední obnově parku, včetně popisu střetů zájmů ochrany 

přírody a památky. 

- Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. (Krajinářský architekt, autor projektu Obnovy zámeckého parku v Lednici 

a vyučujícího Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity) 

Identita stromu 

Pohled na strom z jiných než bezpečnostních a zdravotních hledisek. 

- Ing. Josef Souček (projektant v zahradní a krajinářské tvorbě, dendrolog, vyučující na ČZU a Karlově 

univerzitě v Praze)  

Strom v ekologických souvislostech 

Že je strom součástí systému ví každé malé dítě, jak přesně ale tento systém funguje? Kdo je jeho 

součástí a jaká je jeho role? Kde dát přednost ochraně biotopu a kde lidským potřebám provozní 

bezpečnosti?  

- Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. (Pracovník entomologického ústavu AV ČR a vyučující Přírodovědecké 

fakulty Jihočeské univerzity) 

Příčiny poškození stromů v městském prostředí  

Čím to, že naše v dobré víře vysazené stromy nerostou? Přednáška představí výsledky výzkumu a 

odhalí rizika městského prostředí. 

- Ing. Lukáš Štefl (Doktorand Ústavu biotechniky zeleně Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity) 

Proměna padlého stromu v artefakt - herní prvky, odpočívadla a jiná díla 

Může strom žít po životě? Musíme plnit své projekty uniformními certifikovanými dětskými hřišti nebo 

dokážeme jít svou cestou?  

- Mgr.A. Lukáš Gavlovský (Umělec a autor nevšedních dětských hřišť i dalších artefaktů a staveb 

určených nejen pro děti) 

Metody odstranění jmelí z hostitelských rostlin – chemické, mechanické, nebo jejich 

kombinace? 

- Ing. Baltazár Tivadar (Doktorand Ústavu biotechniky zeleně Zahradnické fakulty Mendelovy 

univerzity) 

Zahrada – příběh který se prodá 

Nabízí krajinářský architekt rostliny či ideje?A mají lidé o jeho vize zájem? Nebo jen potřebují souhlas 

pro své sny? 

- Ing. Ondřej Fous (projektant v zahradní a krajinářské tvorbě, zahradník, perenář a obnovitel 

zámeckého zahradnictví Ctěnice) 

Odpoledne se společně s přednášejícími vydáme do terénu diskutovat na téma Návrh opatření 

z různých úhlů pohledu  

 



 

4 
 

 

Úterý 13. května 2014 

Vnímání rizik při hodnocení stavu stromů 

Jak objektivně hodnotit bezpečnost stromů? Kde je hranice mezi hazardem a přijatelným rizikem?  

- Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. (Vyučující na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity a soudní 

znalec v oblasti hodnocení dřevin) 

Standard hodnocení dřevin - aneb pohled do zákulisí jak standard vzniká 

Proč vznikají standardy a jaký bude jejich přínos pro obor? Jak vzniká standard hodnocení stromů a co 

nového přinese? Cílem přednášky je seznámit účastníky se současnou podobou návrhu standardu a 

konfrontovat návrhy tvůrčího týmu s širším plénem odborníků. 

- Ing. Šárka Weberová (Členka rady Sekce péče o dřeviny – ISA, arboristka a projektantka v zahradní 

a krajinářské tvorbě) 

Standard ochrany stromu při stavební činnosti – představení rozpracované verze standardu 

Co všechno obnáší, když je v projektové dokumentaci napsáno - zachovat? Představení práce na 

standardu a modelových příkladů řešení ochrany dřevin při stavební činnosti. 

- Ing. Alexandra Koutná (Příspěvková organizace Veřejná zeleň města Brna) 

Řezy stabilizační a redukční řezy lokální  

Jak a proč „zmenšit“ strom? Jaká je odpověď na častou otázku – „Můžete ho říznout tady v půlce“? 

Vysvětlení smyslu a praktického provedení technologií řezu stromů – lokální redukce, redukce 

obvodová, stabilizace sekundární koruny, sesazovací řez 

- Ing. Jiří Skotnica (Arborista a člen Sekce Péče o dřeviny – ISA) 

Řezy výchovné, bezpečnostní a zdravotní 

Platí pravidlo řezat, řezat a řezat jenom pro děti? A platí pro stromy??? Vysvětlení smyslu a 

praktického provedení technologií řezu stromů – řez výchovný, řez zdravotní, řez bezpečnostní. 

- Antonín Ambros (Arborista) 

Významné stromy – nedoceněný nástroj krajinného architekta 

V obcích a městech roste řada pozoruhodných stromů nesoucí důležitá poselství nebo jsou 

připomínkou historických událostí. Vážíme si náležitě dřevin nesoucích kulturní náboj? Víme jak je 

označovat, chránit a umíme je vhodně zakomponovat do veřejných ploch zeleně? Představeny budou i 

konkrétní příklady z nově vzniklé celopražské databáze významných stromů.   

- Ing. Aleš Rudl (Dendrolog)  

Aktuální možnosti zkoumání kořenového systému 

Jak zjistit co je pod zemí? Představení metod zkoumání kořenového systému. 

- Ing. Andrea Szorádová Ph.D. (Arboristka, vyučující na ústavu Botaniky Lesnické a dřevařské fakulty 

Mendelovy univerzity) 

 
Modelové založení cesty v kořenovém prostoru 

Jak založit cestu v kořenovém prostoru a minimalizovat poškození stromu? Jak  předejít poškození 

kosterních stromů při obnově parků? Konkrétní způsoby realizace parkových cest v  blízkosti  stromů. 

 - David Hora, DiS.(Arborista a předseda Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu)  
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Konflikt stromů se zahradnickými technologiemi 

Je zahradník vždy stromům prospěšný nebo je to vrah? Kdy je dobré mít se před zahradníkem na 

pozoru? 

 - Ladislav Kejha (Zahradník, arborista a předseda Sekce péče o dřeviny – ISA) 

Odpoledne se společně s přednášejícími vydáme do Lednického parku za účelem Zhodnocení 

zásahů provedených v parku.  

 

Středa 14. května 2014 

Jak rozpoznat přítomnost chráněných obratlovců na stromech 

Poškodit biotop chráněného druhu je nezákonné, jak jej však identifikovat?  

- Mgr. Antonín Krása (Zoolog, pracovník Oddělení druhové ochrany AOPK ČR) 

Choroby dřevin v současné krajině 

Projevy chorob dřevin se kterými se můžeme v současnosti u našich stromů setkat.  

 - prof. Dr. Ing. Libor Jankovský (vedoucí ústavu Ochrany lesů a myslivosti a proděkan Lesnické a 

dřevařské fakulty Mendelovy univerzity) 

 
WORKSHOP –  

 

Rozpoznání výskytu chráněných živočichů na stromech a možnosti předcházení konfliktu se 

zákonem O ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. 

- Mgr. Antonín Krása 

 

Organizační informace: 

Náklady spojené s touto konferencí a workshopem jsou hrazeny z projektu „Partnerské sítě pro 
zahradnictví a krajinářskou architekturu“. S ohledem na tuto skutečnost není požadovaná jejich úhrada 
(vložné). Ubytování si zajišťuje a hradí účastník. 

Disponibilní kapacita přednáškové místnosti je 140 osob. Organizátoři při potvrzení účasti zohlední 
výše uvedenou cílovou skupinu účastníků a pořadí přihlášek. 

S ohledem na časovou náročnost konference doporučujeme využít nabídky na zajištění obědu ve 
fakultní menze dne 13. 5. 2014 (úterý). 

Součástí konference jsou dva klubové večery. V pondělí 12. 5. 2014 večer proběhne akce 
"Objevování klasicistní zahrady", kdy se v lednickém zámeckém parku rozžehnou louče, které osvítí 
zaniklé cesty. V úterý 13.5. 2014 bude klubový večer rozšířen o společenské setkání s občerstvením a 
ochutnávkou vína. Vstupné je zde stanoveno na 250 Kč. 

 

 

Místo konání: 

Aula ZF, budova A - Zahradnická fakulta, Valtická 337, 691 44 Lednice 

 

Jednací jazyk: český 
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Důležitá data: 

30. 4. 2014 – zaslání závazné přihlášky na email: kancelar@szkt.cz 

12. - 14. 5. 2014 – datum konání konference 

 
 
Ubytování: 
Každý účastník si zajistí ubytování dle svých požadavků. Níže uvádíme příklady ubytovacích zařízení. 
Přehled dalších ubytovacích zařízení, můžete najít na adrese: 
http://www.lednice.cz/cs/ubytovani/. Uvedené ceny jsou pouze orientační. 
 
VŠ koleje (koleje Petra Bezruče, Lednice) ZF MENDELU BRNO, Valtická 538,Lednice    691 44, cca 
50 m od místa konání konference. 
1-lůžkový pokoj-420,- Kč, 2 osoby na 2-lůžkovém pokoji-310,-Kč/osobu; 1 osoba na 2-lůžkovém pokoji-
420,-Kč (pokoje na VŠ kolejích jsou součástí buňkového systému,tzn. společné sociální zařízení pro 4 
pokoje), 470,-/osoba na 2 lůžkovém pokoji - vyšší kategorie. 
 
Relax Hotel Štork, Čechova 272, Lednice, cca 400 m od místa konání konference směrem k náměstí 
a zámku Lednice. 
www.relaxhotelstork.cz, tel.: +420 519 440 940, +420 732 935 523. 
Lůžkový pokoj 850 Kč; dvoulůžkový pokoj 1400 Kč; 1 osoba na dvoulůžkovém pokoji 1100 Kč. 
 
Penzion Myslivna, Nádražní 675, Lednice, cca 100 m od místa konání konference směrem k 
vlakovému nádraží. 
www.myslivna-lednice.cz, tel.: +420 519 340 220. 
Lůžkový pokoj 490 Kč; dvoulůžkový pokoj 980 Kč; 1 osoba na dvoulůžkovém pokoji 690 Kč. 
 
Penzion ONYX, Nejdecká 176, Lednice, cca 2 km od místa konání konference směr Mikulov (Nejdek). 
www.penzion-onyx.hotel.cz, tel.: +420 222 539 539. 
Lůžkový pokoj 750 Kč; dvoulůžkový pokoj 990 Kč; 1 osoba na dvoulůžkovém pokoji 880 Kč. 
 
Zámecký hotel Lednice, Zámecké nám. 66, Lednic, cca 800 m od místa konání konference. 
www.hotellednice.cz, tel.: +420 530 503 464, +420 736 763 880. 
Dvoulůžkový pokoj 1.800 Kč; 1 osoba na dvoulůžkové pokoji 1.440Kč. 
 
 
Informace o dopravě: 
GPS: +48° 47' 43.77", +16° 47' 55.56" 
 
Autem: 
Od Brna: po dálnici D2 směr Bratislava, exit Podivín, dále je značena Lednice, v Lednici na křižovatce 
pokračovat ve směru Valtice, na konci Lednice u autobusové zastávky je vpravo areál Zahradnické 
fakulty MENDELU. 
Od Bratislavy: po dálnici D2 směr Brno, exit Podivín, dále je značena Lednice, v Lednici na křižovatce 
pokračovat ve směru Valtice, na konci Lednice u autobusové zastávky je vpravo areál Zahradnické 
fakulty MENDELU. 

mailto:kancelar@szkt.cz
http://www.lednice.cz/cs/ubytovani/
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Z Mikulova: směr Břeclav, před Mušlovem odbočit vlevo na Lednici, na křižovatce v Lednici pokračovat 
doprava ve směru Valtice, na konci Lednice u autobusové zastávky je vpravo areál Zahradnické fakulty 
MENDELU. 
 
 
 
 
Vlakem: 
Příjezd do Břeclavi na vlakové nádraží (vzdálenost vlakového od autobusového nádraží je asi 10 min 
chůze). Z autobusového nádraží: linka 570 směr Mikulov (Břeclav – Lednice – Mikulov), vystoupit na 
zastávce Lednice náměstí. U některých spojů lze v Lednici na náměstí přestoupit v rámci IDS 
(integrovaný dopravní systém) na linku 555 směr Valtice a na další zastávce (Lednice železniční 
stanice) vystoupit přímo u Zahradnické fakulty MENDELU.  
Příjezd do Podivína vlakem od Brna. Přestup na autobus - linka 555 směr Valtice vystoupit na 
zastávce - Lednice železniční stanice přímo u Zahradnické fakulty MENDELU (je to 1. zastávka 
následující po zastávce Lednice náměstí). 
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Závazná přihláška 

Konference Strom v souvislostech,  

12. 3. - 14. 5. 2014, Lednice 

zasílejte do 30. 4. 2014!  

V otázkách smažte dle potřeby ANO či NE. 

jméno, příjmení, tituly: ..………………………………………..……………………………………………………………………………... 

organizace: ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………... 

adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………...…….…………………………………………………………………………… 

e-mail: ………………………….......…………………………… tel. kontakt: .……...…… ………………………………………...……… 

 

 

 

Zúčastním se klub. večera 13. 5. 2014 s občerstvením a ochutnávkou vína (vstupné 250 Kč): ANO / NE* 

Požaduji zajistit oběd ve fakultní menze na den 13. 5. 2014: ANO / NE* 

* Objednávka je závazná. Bezplatné storno možné pouze písemně na adresu kancelar@szkt.cz 

do 6.5.2014, na místě již nebude možné zrušit. Klubový večer i oběd se platí během registrace 

na konferenci. 

 

Poznámky: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

S případnými dotazy se obracejte na Karolínu Lhotskou, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 

o.s., Plzeňská 247/59, Praha 5, e-mail: kancelar@szkt.cz, tel.: +420 257 323 953. 

mailto:kancelar@szkt.cz

