Vážení,
jménem pořadatele Společnost pro zahradní a karajinářskou tvorbu bych Vás tímto rád pozval na 18.
ročník mistrovství České republiky ve stromolezení, které se bude konat ve dnech 31.5. – 3.6.2018
na Kmochově ostrově v Kolíně. Tento ročník mistrovství je pořádán ve spolupráci s městem Kolín a
pod záštitou starosty Mgr. Bc. Víta Rakušana.
Letošní ročník je v České republice přelomový, neboť je koncipován nejen jako širší prezentace
arboristiky pro veřejnost, ale také jako prezentace firem a subjektů podnikajících v oblasti péče o
stromy a na to navazující odvětví. Jedná se o čtyřdenní akci, kde budou kromě závodů ve
stromolezení probíhat také aktivity určené dětem, laické veřejnosti, dále budou organizovány
workshopy pro arboristy a přednášky pro správce zeleně a úředníky. Kromě teoretických a
praktických ukázek a poznatků z oblasti arboristiky můžete shlédnout nejnovější vybavení a techniku
určenou pro tento obor či se setkat s různými prodejci, vystavovateli a dalšími odborníky v této
oblasti. Informace o arboristice, stromolezcích a harmonogram závodů včetně doprovodného
programu naleznete v příloze tohoto emailu.
Vzhledem k zaměření této jedinečné akce bych tímto rád pozval nejen Vás, starosty obcí, ale také
Vaše úředníky a kompetentní osoby, které mají na starosti péči o zeleň, stromy a dřeviny. V pátek
1.6. od 9 do 16 hodin budou probíhat přednášky pro odbornou veřejnost se zaměřením právě na
arboristiku a problematiku péče o stromy vůbec. Níže zasílám předběžný harmonogram konání
přednášek pro tuto odbornou veřejnost, správce zeleně a úředníky. Tento program může být
případně pozměněn, ale slouží pro Vaši lepší představu, aktuální program bude uveřejněn na stránce
www.mcrvestromolezeni.cz.
Program akce:
9:00 – 9:40 - Ing. Ondřej Feit – otevření bloku (představení novinek v SZKT) – Praktické zkušenosti
s eradikací a managementovými opatřeními proti kozlíčkům rodu Anoplophora spp. kteří představují
významné ohrožení všech listnatých dřevin.
9:40 – 10:20 - Prostor na komerční přednášku
10:20 – 11:00 - Dr. Ing. JUDr. Martin Flora, nebo JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D., nebo JUDr. Ing.
Filip Dienstbier, Ph.D. – Právní zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku selhání dřeviny
11:00 – 11:40 - Ing. Pavel Vágner – Příklady správně a špatně provedených řezů na dřevinách
11:40 – 12:40 - Pauza na individuální oběd
12:40 – 13:20 - Ing. Jiří Rozsypálek – Řeč těla dřevin (závažné defekty na stromech z pohledu správce
zeleně)
13:20 – 14:20 - Prostor na komerční přednášku (např: Arboflex, Symbiom, Arboeko, atd…)
14:20 – 15:00 - Ing. Luděk Praus Ph.D. – Co všechno je důležité zohlednit pro co nejpřesnější
hodnocení provozní bezpečnosti dřevin
15:00 – 15:40 - Ing. Petr Martinek – Jak se změnila arboristika v ČR se zavedením hodnocení
biologické hodnoty dřevin.
V případě Vašeho zájmu se zúčastnit některého z bloků pátečních přednášek a workshopů, vyplňte,
prosím, formulář na tomto odkazu.
Budeme se těšit na příjemné společně strávené chvíle v arboristickém duchu.
Za pořadatele závodů Jakub Fanta, ředitel závodu
Kontakt: jakub.fanta@gmail.com, tel. +420 604 664 927
www.mcrvestromolezeni.cz, www.facebook.com/MCRstromolezeni, www.szkt.cz

