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23. 6. 2022         
Prezence od 8:30

Zveme vás na jedinečné  
  setkání kolegů

 Souvislosti
 Rizika
 Výzvy
 Naděje



HLAVNÍ ŘEČNÍCI

MUDr. Vladimír Kmoch  
lékař, vysokoškolský pedagog

ČLOVĚK, ZELEŇ A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ  
Prezentace pojednává o možném 
využití hortiterapie (zahradní terapie) 
u stresem indukovaných poruch, ale 
i v širším poli neuropsychiatrie.

Prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.  
ekonom, vysokoškolský pedagog 

EKONOMIKA 2022  
RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI  
Jaká jsou největší ekonomická 
rizika a jaké lze vidět příležitosti 
ve složitém a nepředvídatelném 
období, kterým procházíme

PhDr. Tomáš Sedláček Ph.D.  
ekonom, filozof a vysokoškolský pedagog  

EKONOMIKA NEEKONOMICKÝCH HODNOT  
Jsou hodnoty, na nichž stojí život na zemi 
anebo naše civilizace a přesto je neumíme 
spolehlivě ekonomicky vyčíslit? Je možné 
vyčíslit hodnotu procházky po parku? Lze 
vyčíslit hodnotu stínu stromu, či čerstvý 
vzduch a déšť? Jakou hodnotu má  
ekologické chování lidí, měst či států?

9:30

10:30

11:30

Podrobné a aktuální informace o akci najdete na www.arboeko.com



Prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA 
- NADĚJE A VÝZVA. 
Jsme v době, kdy zeleň a její 
rozvoj  se stává nutností pro 
zachování a zlepšování kvality 
života lidí. Náš obor může přinést 
naději. Naplnění těchto nadějí je 
pro odborníky velkou výzvou.

Prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
FYTOPATOLOGIE VE VEŘEJNÉ  
A PRIVÁTNÍ ZELENI
Aktuální trendy v ochraně rostlin 
v oblasti veřejné zeleně

Ing. Zdenek Sendler
DEVELOPER A ZELEŇ – 
SPOJENCI JEN NA OKO? 
Lze zajistit aby líbivé reklamní 
obrázky bytů a domů koupajících 
se v zeleni byly nakonec 
skutečností ? Jak komunikovat 
s developery, jaká přinášet 
technologická řešení, aby se 

reklamy developera a sny nového 
bydlícího co nejvíc přiblížily 
skutečnosti. 

Ing. Josef Souček
PRAKTICKÉ POZNATKY 
Z PRŮZKUMŮ ULIČNÍCH 
STROMOŘADÍ
Při povrchním pohledu můžeme 
nabýt dojmu, že obecně známé 
zahradnické činnosti, nebo poučky, 
jsou v rámci zakládání a péče 
o uliční stromořadí důsledně 
naplňovány. Až při praktických 
průzkumech, ve kterých se na 
dodržování různých technologií 
zaměříme, můžeme statisticky 
vyhodnotit, zda je tomu opravdu 
tak. To platí jak v rámci výběru 
vhodného taxonu dřeviny, přípravy 
stanoviště, převzetí rostlinného 
materiálu, tak také při dalším 
pěstování dřeviny na stanovišti.

16:30 Ukončení odborného 
programu

WORKSHOPY

Řez stromů při výsadbě   
Ing. Pavel Wagner, Ing. Marek 
Žďárský

Řez a pěstování ovocných stromů  
Ing. Stanislav Boček

Zdroje financování výsadeb 
(nejen ze zdrojů EU) Jana 
Drochytková, František Bruckner - 
Nadace Partnerství

Trendy v závlaze veřejné zeleně 
Ing. Vladimír Šenkýř

PRAKTICKÉ UKÁZKY  
A KONZULTACE 

Práce se vzduchový 
rýčem a vzduchovým 
injektorem. 

Moderní závlahové 
systémy

Rostlinolékařská 
poradna – se specialisty 
z Mendelovy univerzity

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY  

13:15

14:00

14:45

15:30

10:00–16:00

11:00–17:00



Praktické informace: Akce má omezenou kapacitu a je nutné se na ni registrovat na www.arboeko.com.  
Registrace bude otevřena od 27. 5. 2022. Na seminář je vložné ve výši 500 Kč na osobu (Cena je včetně  DPH 21 %).

Nové vydání knihy
STROMY PRO SÍDLA A KRAJINU  
aktualizované vydání

•  Kniha klade důraz na praktické  
informace o použití stromů

•  632 barevných fotografií
•  285 taxonů listnatých stromů 

z toho nově  37 taxonů
•  45 taxonů jehličnatých stromů  

z toho nově 16 taxonů
•  aktualizované přehledné praktické  

tabulky limitujících faktorů růstu 
k jednotlivým sortám. 

       

PRAKTICKÉ INFORMACE
Akce má omezenou kapacitu a je nutné se na ni  
registrovat na www.arboeko.com. Registrace bude otevřena od 27. 5. 2022 
Na seminář je vložné ve výši  500 Kč na osobu. Cena je včetně DPH 21%.

ZAHRADNICKÁ AFTERPARTY

Pro účastníky semináře v podvečer  
po ukončení odborného programu.  
Po celou dobu akce zajištěno  
bohaté občerstvení.

EXKURZE

Novinky v sortimentu – provází hlavní 
autor knihy Stromy pro sídla a krajinu 
Ing. Zdeněk Málek

Technologie pěstování alejového 
stromu – prohlídka školek s ukázkou 
technologie

Pěstební centrum kontejner- 
ovaných rostlin

11:00–17:00 od 17:30

Každý  
účastník  

obdrží nové  aktualizované vydání knihy.

Akci podporuje:


