INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE
A SOUVISEJÍCÍCH AKCÍ

Aleje a stromořadí doprovázející cesty jsou charakteristickým a významným rysem české kulturní krajiny. Existují po staletí, jsou na jedné straně předmětem
památkové ochrany, ochrany z hlediska své ekologické a estetické hodnoty, na
druhé straně mohou jako součást pozemní komunikace představovat překážku
bezpečného provozu, ačkoliv v tomto případě plní i pozitivní funkce. Zvláště
v uplynulých letech jsme byli svědky razantních, někdy i likvidačních zásahů,
které vyvolaly zájem veřejnosti. Na téma alejí v krajině bylo uspořádáno mnoho
seminářů a konferencí. Cílem této konference a také připravovaného setkání
představitelů dotčených institucí a organizací u kulatého stolu je především
umožnit dialog vedoucí k vysvětlení rozdílných postojů a přístupů a nalezení
styčných bodů v problematice alejí, na kterých bude možné stavět hledání možností, jak aleje jako nedílnou součást krajinného rázu chránit, umožnit jejich
trvalou udržitelnost a zároveň zajistit bezpečnost silničního provozu.
Přednášky jsou zaměřeny především na legislativní i praktické možnosti jejich
zachování a obnovy, speciﬁcké přístupy k péči a ošetřování stávajících alejí
i k jejich obnovování či zakládání, k výběru místa, druhů pro nové výsadby
i k nezbytné povýsadbové péči. Přednášet budou jak čeští specialisté z oblasti
arboristiky, ochrany přírody a krajiny i správy silnic, tak zahraniční kolegové,
kteří se s účastníky konference podělí o zkušenosti z Německa a Kanady.
Vložné na konferenci činí:
člen SZKT řádný
člen SZKT mimořádný
člen SPoD-ISA
nečlen SZKT
nečlen SZKT – student
Vložné na exkurzi činí:
Vložné na stromolezecký workshop činí:
člen SPoD-ISA
nečlen SPoD-ISA

1 900 Kč
600 Kč
1 300 Kč
2 600 Kč
1 000 Kč
300 Kč

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
občanské sdružení
Sekce péče o dřeviny – ISA
člen International Society of Arboriculture a European Arboricultural Council

pořádá
pod záštitou
primátora města Brna Romana Onderky
7. ročník národní arboristické konference

Strom pro život – život pro strom VII.
ALEJE V KRAJINĚ
a
8. mistrovství ČR ve stromolezení
16.–19. srpna 2008, BRNO, park na Špilberku a areál MZLU

1 800 Kč
2 600 Kč

Zdarma je možné navštívit 8. mistrovství ČR ve stromolezení, a veřejnou přednášku spojenou s výstavou „Stromy a mystika“ ve Středisku volného času v
parku Lužánky a přednášky vědeckého bloku LDF MZLU.
Ve vložném na konferenci je zahrnut vstup na všechny přednášky a prezentace konference, sborník přednášek a občerstvení během přednášek.
Účast na připravované exkurzi „Aleje Lednicko-valtického areálu“ bude umožněn
přednostně přihlášeným účastníkům konference. Organizátor si vyhrazuje právo
zrušit exkurzi, pokud do 15. srpna 2008 nebude přihlášeno alespoň 20 účastníků.
Ubytování a stravování během konference si účastníci zajišťují individuálně.
Organizátoři konference připraví seznam doporučených ubytovacích zařízení.
Seznam poskytneme na požádání, bude k dispozici též na www.szkt.cz.
Důležité upozornění! Storno závazné přihlášky lze provést pouze písemně
(e-mailem), a to nejpozději do čtvrtka 14. 8. 2008. Nebude-li přihláška stornována uvedeným způsobem, nelze nárokovat vrácení vložného.

Přihlášky zasílejte laskavě do kanceláře SZKT do 15. srpna 2008
Kancelář SZKT, Staropramenná 29, 150 00 Praha 5
tel./fax: 257 324 124 nebo 257 323 953
e-mail: kancelar@szkt.cz

Spolupořadatelé konference:
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Lesnická a dřevařská fakulta
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace a Nadace Partnerství
Generální partner konference i stromolezeckých závodů
ADAM-zahradnická, a. s.

PROGRAM ZÁVODŮ A KONFERENCE

pátek 15. 8. 2008
park na Špilberku /prezence závodníků-stromolezců, rozdělení
do skupin, kontrola vybavení
sobota 16. 8. 2008
park na Špilberku /8. mistrovství ČR ve stromolezení
08.00 – 16.00

16.00
16.30 – 18.00
18.00 – 18.30
20.00

disciplíny závodů, prezentace ﬁrem a doprovodný program pro
veřejnost
Práce v koruně stromu
Záchrana zraněného
Jištěný šplh do koruny stromu
Jištěný výstup po větvích
Instalace lana do koruny stromu
ukázková výsadba stromu
mistrovské klání
vyhlášení vítězů a předání cen
stromocamp – neformální setkání stromolezců a jejich přátel
v místě stromolezeckého kempu

neděle 17. 8. 2008
exkurze pro účastníky konference a arboristický workshop
09.00 – 15.00
13.30 – 20.00

arboristický workshop Marka Bridge pro registrované zájemce –
stromolezce, Arboretum MZLU
„Aleje Lednicko-valtického areálu“ – autobusová exkurze pro
účastníky konference
provádějí doc. Ing. Miloš Pejchal, CSc., Ing. Přemysl Krejčiřík, PhD.
zahájení exkurze ve 13.00 hod. před hlavním vstupem do areálu
MZLU, Zemědělská 1, Brno-Černá Pole

pondělí 18. 8. 2008
Pavilon Q, areál MZLU, Zemědělská 1, Brno-Černá Pole
08.45

doc. Dr. Ing. Petr Horáček, děkan LDF MZLU /slavnostní zahájení
konference
08.50–17.00 I. blok přednášek – ALEJE V KRAJINĚ
Ing. Pavel Chotěbor (MŽP) /Chystané změny v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Ing. Tomáš Mařík (ČIŽP) /Péče o dřeviny v krajině, jejich poškozování a ničení se
zamřením na aleje a stromořadí
Erk Brudi /Přístup k alejím a jejich ochraně v Německu
přestávka na oběd
Ing. Daniela Švédová (ŘSD) /Stromy jako doprovod pozemních komunikacích
a jejich postavení v právních předpisech
Ing. Irena Vágnerová, Ing. Šárka Mazánková (AOPK ČR) /Operační program
životní prostředí: Osa 6 – obnova krajinných prvků

Ing. Marek Žďárský (ARBONET), Ing. František Smýkal (VOŠZa a SZaŠ Mělník) /
Technologie výsadby, výchovný řez
13.00–18.00 KULATÝ STŮL pro zvané pod odbornou záštitou doc. Dr. Ing. Petra
Horáčka, děkana LDF MZLU
zasedací sál Rady MMB, Malinovského nám.
18.00–20.00 Veřejná přednáška spojená s výstavou Stromy a mystika
Středisko volného času Lužánky, vstup zdarma
Ljuba Václavová, režisérka, Ing. Markéta Veličková /televizní dokument o alejích
RNDr. Pavel Klimeš / Obnovování štetových cest s doprovodem alejí
Ing. Michal Veselý /Aleje lidem – program Strom života Nadace Partnerství
20.00–00.00 zahradní slavnost Středisko volného času Lužánky, vstup zdarma

úterý 19. 8. 2008
Pavilon Q, areál MZLU, Zemědělská 1, Brno-Černá Pole
08.50–16.30 II. blok přednášek – ALEJE V KRAJINĚ
Mgr. Dr. Jaroslav Knotek (ÚAKE AF MZLU) /Legislativní úpravy – jak mohou
napomoci návratu alejí do krajiny
Ing. Petr Lázňovský, Ing. Jana Pivcová (Pozemkový úřad MZe) /Pozemkové úpravy
a návrat alejí do krajiny
Ing. Miroslav Jaroš (Plzeňský kraj), Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. (Safe Trees, s. r. o.)
/Péče o doprovodnou zeleň komunikací v Plzeňském kraji na příkladu Klatovska
David Hora, DiS. (TREEWALKER, s. r. o.) /Péče o stromy podél komunikací – pozitivní a negativní příklady
přestávka na oběd
Philip van Wassenaer /Možnosti rozšiřování alejí v urbanizované krajině Kanady
Ing. Roman Chaloupka (ÚKZÚZ) /Speciﬁka ovocných alejí v krajině – péče
a zakládání
Shrnutí z jednání u kulatého stolu
Závěr konference
12.00 – 13.30 výroční setkání SPoD-ISA s obědem
09.00–12.00 Vědecký blok Lesnické a dřevařské fakulty MZLU – v anglickém
jazyce
doc. Dr. Ferenc Divós /Nedestruktivní testování dřeva
John Morre /Biomechanika stromů
prof. Ing. Jan Čermák, CSc. /Kořenové systémy stromů – fyziologie a detekce

Více informací a přihlášku na konferenci získáte v kanceláři SZKT:
Staropramenná 29, 150 00 Praha 5
tel.: 257 324 124 nebo 257 323 953, e-mail: kancelar@szkt.cz
www.szkt.cz

