INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE
A SOUVISEJÍCÍCH AKCÍ

Staré stromy, nejen ty památné, jsou fenoménem, který neodmyslitelně patří k oboru zahradní a krajinářská tvorba a k dějinám zahradního umění. Ke
starým stromům je třeba přistupovat jak z pohledu ochrany životního prostředí, provozní bezpečnosti a správy, péče a údržby, tak z pohledu kulturně-historické hodnoty. Není-li mladému, čerstvě vysazenému stromu věnována patřičná péče vycházející z komplexních znalostí o vlastnostech druhu,
půdě, technologiích, pěstebních opatřeních, chorobách a škůdcích atd., je jen
malá pravděpodobnost, že se strom dožije v dobrém zdravotním stavu věku,
v němž všichni obdivujeme jeho hodnotu a krásu.
Přednášky jsou zaměřeny na technologické možnosti péče o staré stromy,
speciﬁcké přístupy k jejich řezu, zajištění provozní bezpečnosti, problematiku dřevokazných hub i na legislativní rámec ochrany stromů a možný
střet zájmů při péči o památné stromy. Přednášet budou naši specialisté
i zahraniční odborníci z Velké Británie, kde mají s uvedenou problematikou
velké zkušenosti. Hostem konference bude prezident Mezinárodní arboristické společnosti (ISA – International Society of Arboriculture) Lauren Lanphear z USA.
Vložné na konferenci činí:
člen SZKT řádný
člen SZKT mimořádný
člen SPoD-ISA
nečlen SZKT
Vložné na dílnu činí:

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

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

Strom pro život – život pro strom VI.
VĚK STROMŮ
a

1 800 Kč
1 500 Kč
1 200 Kč
2 500 Kč
200 Kč

7. mistrovství ČR ve stromolezení
22.–24. srpna 2007, areál MZLU a park Lužánky, Brno

Zdarma je možné navštívit 7. mistrovství ČR ve stromolezení a veřejnou přednášku „POVÍDÁNÍ O STARÝCH STROMECH“.
Ve vložném na konferenci je zahrnut vstup na všechny přednášky konference,
prezentace a raut, exkurze do Národního parku Podyjí, sborník konference
a občerstvení během přednášek. Organizátor si vyhrazuje právo zrušit závěrečnou exkurzi, pokud nebude do 15. srpna přihlášeno alespoň 20 osob.
Vstup na připravované dílny bude umožněn účastníkům konference pouze
do naplnění jejich kapacity (5krát 30 osob) podle pořadí přijatých závazných přihlášek.
Ubytování a stravování během konference si účastníci zajišťují individuálně.
Organizátoři konference připraví seznam doporučených ubytovacích zařízení
různých kategorií. Seznam poskytneme na požádání, od 15. června 2007 jej
lze také nalézt na www.szkt.cz

Přihlášky zasílejte laskavě do kanceláře SZKT do 15. srpna 2007
Kancelář SZKT, Staropramenná 29, 150 00 Praha 5
IČ: 44684932, DIČ: CZ44684932
tel./fax: 257 324 124 nebo 257 323 953, e-mail: kancelar@szkt.cz
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Spolupořadatelé konference:
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Fakulta lesnická a dřevařská
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
na konferenci se organizačně podílí Nadace Partnerství
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PROGRAM ZÁVODŮ A KONFERENCE

středa 22. 8. 2007
park Lužánky / 7. mistrovství ČR ve stromolezení

pátek 24. 8. 2007
Pavilon Q MZLU, Zemědělská 1, Brno – Černá Pole

08.00 – 16.00
12.00 – 13.00
16.00 – 18.00
18.00
18.00 – 18.30
20.00

8.20– 10.25 blok přednášek „Mladé stromy – dejme jim šanci zestárnout“
David Hora, DiS /Zásady dlouhodobě perspektivní výsadby /Nejčastější chyby
při výsadbě v praxi
Ing. Martin Hádek /Kvalitní sazenice – základ úspěchu
Jill Buttler /Přístup ke starým stromům v U.K.

disciplíny závodů, prezentace ﬁrem a program pro veřejnost
Mark Bridge – sromolezecký workshop
mistrovské klání – ﬁnále závodů
ukázková výsadba stromu
vyhlášení vítězů a předání cen
neformální setkání v místě stromolezeckého kempu

čtvrtek 23. 8. 2007
Pavilon Q MZLU, Zemědělská 1, Brno – Černá Pole
doc. Dr. Ing. Petr Horáček, děkan LDF MZLU – slavnostní zahájení konference
9.00 –13.30 blok přednášek „Staré stromy kolem nás“
Ing. František Smýkal /Kulturní, historická a ekologická hodnota starých stromů
doc. Dr. Ing. Petr Maděra /Stromoví veteráni širokých údolních niv moravských řek
Ted Green /Staré stromy jako biotop – zkušenosti z U.K.
Lauren Lanphear /ISA – celosvětové vzdělávání odborníků i veřejnosti
doc. Ing. Miloš Pejchal, CSc. /Staré stromy a zahradní architektura
RNDr. Milena Martinková, CSc. /Reakce starých stromů na řez a změny v okolí
Ing. Luděk Praus, Ph.D. /Zajištění provozní bezpečnosti v okolí starých stromů
Ing. Marek Žďárský /Řez starých stromů

10.35–12.20 blok přednášek „Zpět ke starým stromům“
Ing. František Smýkal /Přežijí alejové stromy podél komunikací?
Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. /Biologická versus estetická hodnota stromu
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., Ing. Pavel Borusík /Pařezy a interpretace vývoje
památky zahradního umění
12.10 – 12.20
13.00 – 20.00

slavnostní ukončení konference
autobusová exkurze za starými stromy Národního parku Podyjí

Pozor: Exkurze se uskuteční při minimálním počtu 20 zúčastněných, počet míst
je omezen!

15.00–18.00 odborné dílny
Dílna A: Provozní bezpečnost starých stromů, použití nové metody WLA
(Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.)
Dílna B: Dřevokazné houby a jejich soužití se starými stromy
(doc. Dr. Ing. Libor Jankovský)
Dílna C: Řez stromů – teorie a praktické zkušenosti
(Ing. Marek Žďárský)
Dílna D: Střet zájmů při péči o staré stromy v památkově chráněných objektech
(doc. Ing. Miloš Pejchal, CSc.)
Dílna E: Veřejné plánování prostor pro lidi – prostor pro stromy
(Ing. Miroslava Drobílková)
Pozor: Dílna bude otevřena, bude-li přihlášeno alespoň 10 účastníků, maximální
počet účastníků dílny je 30.
15.00–17.00 veřejná přednáška „Povídání o starých stromech“
Jaroslav Michálek /Vernisáž výstavy fotograﬁí starých stromů
Donald Rodger /Staré stromy ve Skotsku – evropské unikáty
Bohdan Chadt /Třeboňské skvosty
Nadace Partnerství /Nejkrásnější stromy roku
19.00 – 20.00
20.00

Výroční setkání členů SPoD ISA
Večerní raut s hudbou pro účastníky akce
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
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