INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE
A STROMOLEZECKÉHO MISTROVSTVÍ
Konference Strom pro život – život pro strom IX.
23. – 24. srpna 2010, areál MZLU v Brně
Již po deváté pořádá Sekce péče o dřeviny – ISA Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu o. s., národní arboristickou konferenci Strom pro život – život pro
strom. Letošní konference s podtitulem “Kvalita prací v arboristice - poznáte ji?“
proběhne ve spolupráci s Mendelovou zemědělskou univerzitou v Brně, přímo
v prostorách školy.
V tomto oboru u nás je na jedné straně dobrá organizovanost profesionálů,
slušně funguje i předávání znalostí a zkušeností z domácích i zahraničních
zdrojů. Z tohoto hlediska nepochybně patříme v Evropě mezi země na předních místech pomyslného žebříčku. Oproti tomu skutečná praktická péče
o stromy mnohde neprobíhá systémově, v mnoha městech a obcích je na nedostatečné úrovni a v nevalné kvalitě.
Letošní téma nabízí nejen prostor pro přednášky a diskuze, týkající se možností
výběru odborné ﬁrmy, posouzení a vymahatelnosti reklamací nekvalitně provedených prací, zodpovědnosti správců zeleně a realizačních ﬁrem, ale také příklady
systému zadávání arboristických prací v jednotlivých městech a způsoby zadávání
veřejných zakázek v zahraničí. Dále zde bude prezentován současný systém vzdělávání a certiﬁkací pracovníků v arboristice. V neposlední řadě bude též zajímavým
tématem zasazení kvality prací do širšího legislativního rámce celé problematiky.
Konference je určena zejména odborníkům v arboristice, zaměstnancům státní
správy, městských a obecních úřadů, krajinářským architektům a projektantům, architektům a projektantům ve stavebnictví, majitelům a zaměstnancům
ﬁrem podnikajících v oboru zakládání a údržba zeleně a stavebnictví, pracovníkům
státních a vědeckých institucí, pedagogům a studentům odborných škol.
Věříme, že sdílené informace, poznatky a následná diskuse mohou být inspirací
a podnětem pro zvýšení celkové úrovně arboristiky u nás.
Cena vstupného na konferenci:
člen SPoD-ISA
člen SZKT řádný
člen SZKT mimořádný
nečlen
nečlen – student

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení
Sekce péče o dřeviny – ISA
člen International Society of Arboriculture (ISA)
a European Arboricultural Council (EAC)
pořádá
ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou MZLU v Brně
9. ročník národní arboristické konference

Strom pro život – život pro strom IX.
KVALITA PRÁCE V ARBORISTICE – POZNÁTE JI?!
23. – 24. srpna 2010, Brno
a
pod záštitou starosty městské části Brno-střed
Mgr. Libora Šťástky

10. mistrovství České republiky ve stromolezení
22. srpna 2010, Brno

1 700 Kč
2 300 Kč
600 Kč
2 900 Kč
1 200 Kč

10. mistrovství ČR ve stromolezení
22. 8. 2010, park za Pavilonem Anthropos v Brně
Mistrovství České republiky ve stromolezení proběhne letos pod záštitou
starosty městské části Brno – střed pana Ing. Libora Šťástky. Toto divácky
velmi atraktivní klání proběhne v České republice již po desáté! Smyslem
těchto utkání je nejen zlepšit a rozvíjet praktiky bezpečného lezení, stejně
jako zdokonalit lezecké techniky, ale mají též zpopularizovat, a skrze napínavou podívanou přiblížit veřejnosti práci stromolezců. Stromolezci – arboristé
- jsou odborníci, kteří pečují o stromy v našich sídlech a ve svém oboru mají
nezastupitelnou roli. Závody tvoří pět disciplín: práce v koruně stromu, záchrana zraněného lezce, instalace lana do koruny stromu, rychlostní výstup
po větvích a jištěný šplh. Tři nejlepší stromolezci a stromolezkyně se nakonec
utkají v komplexní ﬁnálové disciplíně, kde se rozhodne o absolutním vítězi.
Vstup je volný. Přijďte se podívat!
Upozornění:
Ubytování a stravování si účastníci zajišťují individuálně. Organizátoři konference
připravují seznam doporučených ubytovacích zařízení. Seznam poskytneme
na požádání, bude k dispozici též na www.szkt.cz.

Přihlášku zašlete do pondělí 9. srpna 2010 emailem
na kancelář@szkt.cz nebo poštou na adresu:
Kancelář SZKT, Staropramenná 29, 150 00 Praha 5
tel./fax.: 257 324 124 nebo 257 323 953
www.szkt.cz

Spolupořadatel konference:
Mendelova zemědělská a lesnická universita Brno, Lesnická a dřevařská fakulta
Záštita stromolezeckého mistrovství:
Starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka
Spolupráce:
Nadace Partnerství

PROGRAM ZÁVODŮ A KONFERENCE

sobota 21. 8. 2010

úterý 24. 8. 2010 / areál MZLU Brno, pavilon Q

prezence závodníků, rozdělení do skupin, kontrola vybavení apod

8:50 – 17:00

neděle 22. 8. 2010 / 10. mistrovství ČR ve stromolezení
park za Pavilonem Anthropos v Brně
08:00 – 16:00

16:30 – 18:00
18:00 – 18:30

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
Ženské kategorie závodů
mistrovské klání
vyhlášení vítězů a předání cen

pondělí 23. 8. 2010 / areál MZLU Brno, pavilon Q
8:45
9:00 – 18:00

20:00

Slavnostní zahájení konference
doc. Ing. Petr Horáček (LDF MZLU Brno)
I. Blok přednášek
Je kvalita díla právně vymahatelná?
Mgr. Dr. Jaroslav Knotek
přestávka
Výlet do technologie – jak kvalitní dílo vypadá?
David Hora, DiS. (Treewalker, s.r.o.)
Možnosti obce při výběru dodavatele arboristických
prací / Bc. Vladimír Másílko (Magistrát města Jihlavy)
oběd
Role investora – přebírání arboristických prací
v praxi / Ing. Šárka Mazánková, Ing. Irena Vágnerová,
Ing. Eva Mračanská, Ing. Bohumil Reš (AOPK ČR)
Řez a výsadba keřů
Ing. Martin Vlasák (VOŠ Za a SZaŠ Mělník)
Stromy a zahradnické technologie
Ladislav Kejha (Kejha Suk)
Kvalita výsadbového materiálu
Stromy XXL – kvalitativní předpoklady výsadbového
materiálu / Aleš Kurz (Zahradní Architektura Kurz, s.r.o.)
workshopy
A) Kvalita řezů v praxi – procházka po okolí
s komentářem – Ing. Jiří Skotnica, (ALL4TREES, s.r.o.)
Jiří Kořínek, DiS. (Treewalker, s.r.o.)
B) Vývoj přírodě blízkých metod ve světě
Luděk Hojný (SCRB)
C) Ochrana stromů při stavební činnosti – procházka
po brněnských příkladech / David Hora, DiS.
(Treewalker, s.r.o.)
D) Komentovaná procházka v arboretu
Večerní raut pro účastníky akce

17:00

II. Blok přednášek
Certiﬁkace – cesta ke kvalitě
Josef Grábner, DiS. (SPoD-ISA)
Vývoj studia oboru arboristika v ČR / Ing. Jaroslav
Kolařík, Ph.D. (SAFE TREES, s.r.o.)
Požadavky na absolventa bakalářského oboru
Arboristika z pohledu arboristické ﬁrmy
Ing. Petr Růžička (Baobab – péče o zeleň, s.r.o.)
přestávka
Moderní metody hodnocení stromů
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (LDF MZLU Brno)
Bezpečnost práce a zajištění pracovního prostoru
jako součást kvalitně odvedené práce
Jiří Čelín (Safe Point, s.r.o.)
oběd + výroční setkání SPoD-ISA
Projekt Zdravé stromy pro zítřek
Ing. Miroslava Drobílková (Nadace Partnerství)
Kompenzační opatření
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., Ing. Andrea Szórádová
(SAFE TREES, s.r.o.)
Mykorhiza, její výhody a použití (mykorhiza a její
prospěšnost v rámci péče o městskou zeleň)
RNDr. Aleš Látr, Ph.D. (Symbiom, s.r.o.)
přestávka
Mykorhiza a ošetření vzrostlých stromů
Mgr. Petr Kolomý (Symbiom, s.r.o.)
Arboristika (osobní zamyšlení)
Ing. Pavel Štěrba (AOPK ČR)
Závěr konference

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

