
 

 

LISTOPAD, PROSINEC 2019 

 

Vážené členky, vážení členové, vážení přátelé a příznivci SZKT, 
 
dovolte mi, abych Vám jménem společnosti popřál krásné Vánoce plné radosti, rodinné pohody a štěstí.  
 
Doufám, že se Vám chvíle strávené s námi v letošním roce líbily, ať už jste jeli na odbornou exkurzi za po-
znáním, vzdělávali se na jedné z našich konferencí, semináři či workshopu, nebo pročítali u kávy náš časopis 
Zahrada-Park-Krajina.  
 
Vážíme si Vašeho zájmu a těší nás narůstající počet členů SZKT i účastníků našich akcí.  Tento zájem je pro 
nás zároveň velkým závazkem, aby i v roce 2020 naše aktivity pokračovaly v podobném duchu, v minimálně 
stejném rozsahu i kvalitě.     
 
Do roku 2020 Vám přeji hlavně pevné zdraví, hodně úspěchů ve Vašem profesním životě a spoustu radosti 
a spokojenosti v životě osobním a rodinném.  
 
Těšíme se, že se s Vámi v příštím roce opět uvidíme na našich akcích. Kromě vzdělávacích aktivit, exkurzí a 
soutěží nás čeká také oslava významného výročí.   
 
V roce 2020 oslaví SZKT 30 let činnosti a u toho byste měli být s námi!  

Ondřej Feit, ředitel SZKT, z.s. 
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Informace o nelogické legislativní změně v době probíhající klimatické 

změny. Vláda ČR bude na návrh MŽP projednávat další legislativní 

opatření, vedoucí k výraznému oslabení právní ochrany dřevin rostou-

cích v intravilánech měst a obcí! 

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu upozorňuje, 
že Vláda ČR bude v brzké době projednávat návrh změny 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V rámci 
tzv. invazní novely, která implementuje právní předpisy Ev-
ropské unie týkající se invazních nepůvodních druhů živoči-
chů a rostlin byla do změny zákona zařazena věcně zcela ne-
příslušná změna § 8 odst. 2 zákona, která mění režim kácení 
a jeho povolování u dřevin, rostoucích v ochranných pás-
mech vodovodů a kanalizací. Tato změna se dotýká i našich 
domácích druhů dřevin a s invazní novelou nemá žádnou 
souvislost.  
 
Nově nebude třeba ke kácení dřevin rostoucích v tomto 
ochranném pásmu povolení (rozhodnutí) orgánu ochrany 
přírody, ale bude stačit oznámení, podobně jako např. u od-
straňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a 
plynárenské soustavy (oznámení orgánu ochrany přírody 15 
dní předem). 

 

Oznamovacím režimem se provozovatel těchto zařízení vy-
hne povinnosti provedení náhradní výsadby a její následné 
péče o ni (ta může být uložena jen v podmínkách rozhodnutí 
o povolení kácení). V našich sídlech tak nejenom budou ubý-
vat vzrostlé stromy, ale za jejich pokácení nebude realizová-
na žádná náhradní výsadba.   
 
Fakticky tak dochází k dalšímu oslabení právní ochrany dře-
vin, které se v mnoha obcích může dotknout cca 85-90 % 
uličních stromořadí! Po novele zákona o drahách tak dochá-
zí  k další „drobné“ změně, která je před zraky odborné veřej-
nosti ukryta v invazní novele (konkrétně v bodě 15 na str. 3) 
a ke které neměla odborná veřejnost žádnou příležitost se 
vyjádřit.  
 
SZKT vnímá tuto navrženou změnu jako nesystémovou, zcela 
jdoucí proti zaváděným opatřením, pomáhajícím udržet stá-
vající vzrostlou zeleň v našich sídlech a vytvořit co nejlepší 
podmínky pro její dlouhodobou perspektivu v době probíha-
jící klimatické změny. 
 
SZKT se k této věci počátkem listopadu sešla na jednání 
s ministrem životního prostředí Mgr. Richardem Brabcem a 
jeho náměstky Ing. Vladimírem Dolejským a Ing. Vladimírem 
Manou a jednala o stažení invazní novely z Legislativní rady 
vlády a vyjmutí navrženého opatření. Protože tento požada-
vek nabyl vyslyšen, zveřejnila SZKT otevřený dopis ministrovi 
ŽP, ve kterém tento požadavek zopakovala. Celé znění dopi-
su je k přečtení zde. Zároveň SZKT zaslala tento požadavek i 
zástupcům Legislativní rady vlády ČR.  
 
SZKT apeluje na odbornou veřejnost, aby v případě, že tento 
požadavek nebude vyslyšen a invazní novela bude předlože-
na v původní navržené podobě ke schválení Vládou ČR a ná-
sledně Poslaneckou sněmovnou, vyvinula maximální úsilí a 
všichni zainteresovaní kontaktovali poslance ve svém okolí 
a požadovali po nich hlasování proti tomuto návrhu. Záro-
veň je vhodné kontaktovat i veřejná média a vysvětlovat,  
o jak nesmyslný a závažný krok se v době probíhající klima-
tické změny jedná. Je vhodné v médiích upozornit na kon-
krétní vzrostlé stromy ve vašem okolí, kterých se návrh může 
dotknout.   
 
Zájemci o více informací k této problematice se mohou obrá-
tit na kancelář kancelar@szkt.cz či přímo na ředitele společ-
nosti feit@szkt.cz .      

Foto: Lipová alej na třídě Kapitána Jaroše v Brně, stromy ros- toucí v ochranném pásmu vodovodu 

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ondrejn-feit-otevreny-dopis-ministrovi-zivotniho-prostredi-ke-kaceni-stromu-v-ochrannem-pasmu-vodovodu-a-kanalizaci
mailto:kancelar@szkt.cz
mailto:feit@szkt.cz
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Myslím si, že nebudu přehánět, když řeknu, že letošní 

„Luhačovice“ byly skvělé. Svědčí o tom množství SMS, e-mailů 

a ústních pochval, které jste mi v průběhu konference i po ní 

říkali a posílali. Přiznám se, že jsem se bála. Bála jsem se, že 

konferencí bylo letos už moc, že ještě není zima a pořád lze 

sázet, že se vám nebude chtít vážit zase tu dlouhou cestu… 

Je to velká odpovědnost dát všanc svoje jméno a zaštítit celo-

republikovou (a letos i mezinárodní) akci.  

Letošní konference byla přehlídkou inspirativních, zapálených 

a vysoce kvalifikovaných odborníků. Nový formát krátkých 

přednášek působil dynamicky a neunavoval, témata se zajíma-

vě střídala a logicky na sebe navazovala. Několikrát se stalo, že 

se jeden přednášející odvolával na následujícího.  

Na pódiu se vystřídalo několik generací a k mé radosti měla 

velké zastoupení mladá generace 30+. Rovnocenně byli za-

stoupeni muži i ženy. Na pódiu stály mladé mámy, které ne-

chaly své děti doma a šly pracovat. Lidi, kteří vstávali v pět 

ráno, aby se na přednášku pro vás dostavili včas a připraveni.      

Kolegové, kteří museli čtyřikrát přestupovat, aby se dostali do 

cíle. Lidé, kteří doma nechali krávy, školky, firmy, rozpracova-

né projekty… 

Chtěla bych ještě jednou poděkovat celému organizačnímu 

týmu. Za pomoc při sestavení programu velmi děkuji Katarzy-

ně Dordě, Ondřeji Feitovi a Jakubu Fingerovi. Pavle a Karolíně 

za podporu v kanceláři a v zákulisí. Děkuji i své rodině, bez 

jejíž pomoci bych tuto časově náročnou přípravu nezvládla. A 

především mému synovi Františkovi, který hodně a dobře 

spal, málo řval a nevztekal se, že je máma pořád u počítače.  

Letošní konference se setkala s velmi pozitivním ohlasem a my 

věříme, že se nám v tomto nastaveném trendu povede pokra-

čovat. Děkuji!                                                  Martina Imramovská 

Slovo garanta 24. Dnů zahradní a krajinářské tvorby, Luhačovice 2019 

Foto v místě: Kristýna Štanglerová; archiv Martiny Imramovské 
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Nejlepší klima nápady si odnáší ceny Adapterra Awards 

Pondělím 4. listopadu vyvrcholil první ročník celorepublikové 
soutěže Adapterra Awards. Nadace Partnerství ocenila pětici 
nejlepších nápadů na zvládání dopadů klimatické změny 
v rámci konference Jak na sucho a horko – ve městě i v krajině.  
Za nejsympatičtější projekt si veřejnost vybrala Ptačí park Jose-
fovské louky. Odborná porota pak ve čtyřech kategoriích vy-
zdvihla unikátní přeměnu krajiny na farmě Blatnička v jihomo-
ravském Zálúčí, chytré ostravské komunitní centrum Všichni 
spolu, rostlinami opláštěnou výrobní halu společnosti Železný 
a netradiční Dům s mokřadní střechou v Praze. Vítězové si jako 
výhru odnesli cestu za inspirativními projekty do Německa a 
Rakouska v celkové hodnotě 300 tisíc korun.  

Více o projektech se dozvíte na www.adapterraawards.cz. 

 

 

Z důvodu velkého pracovního vytížení ukončil své členství v 
redakční radě Karel Slánský. Děkujeme mu za čas, který věno-
val této dobrovolnické činnosti a výrazně tak přispíval k obsa-
hové pestrosti našeho časopisu, zejména na poli krajinářské 
architektury.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Novou členkou se stává krajinářská architektka Jitka Vágnero-
vá - a není to změna jediná, na kterou se mohou čtenáři časo-
pisu Zahrada-Park-Krajina v nadcházejícím novém roce 2020 
těšit. 
 

 

Foto: archiv Adapterra Awards - Vítěz ceny ve veřejném hlasování Ptačí park Josefovské louky 

Změny v redakční radě časopisu Zahrada-Park-Krajina 

https://www.adapterraawards.cz/
https://www.adapterraawards.cz/Konference
https://www.adapterraawards.cz/Databaze/2019/Zadrzovani-vody-na-Josefovskych-loukach
https://www.adapterraawards.cz/Databaze/2019/Zadrzovani-vody-na-Josefovskych-loukach
https://www.adapterraawards.cz/Databaze/2019/Obnova-krajiny-na-Zaluci-u-Blatnicky
https://www.adapterraawards.cz/Databaze/2019/Komunitni-centrum-VSICHNI-SPOLU
https://www.adapterraawards.cz/Databaze/2019/Komunitni-centrum-VSICHNI-SPOLU
https://www.adapterraawards.cz/Databaze/2019/Vyrobni-hala-firmy-Zelezny
https://www.adapterraawards.cz/Databaze/2019/Dum-s-mokradni-strechou-korenovou-cistirnou
https://www.adapterraawards.cz/


5. ročník soutěže Park roka, Záhrada roka a Detail roka 

V letošním roce se uskutečnil již 5. ročník soutěže Park roka, 
Záhrada roka a Detail roka, kterou pořádá naše partnerská 
slovenská Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu. Díla 
hodnotí odborná porota, v níž českou SZKT zastupuje Petr 
Förchtgott, člen správní rady. 

Vzhledem ke specifické poloze Bratislavy na rozhraní hned tří 
států není účast v soutěži vázána na území Slovenské republi-
ky, ale na občanství přihlašovatale. Díky tomu se letošního 
ročníku účastní také jeden nově vzniklý park v Praze, mezi je-
hož tvůrci je i slovenský ateliér. Přímo na hranicích České re-
publiky leží také poutavá úprava vytěženého lomu poblíž Čad-
ce. Nejvíce přihlášených děl bylo již tradičně v okolí Bratislavy, 
ale pokud bychom na úrovni města Martin nakreslili na mapě 
Slovenska svislou čáru, východně od této linie jakoby žádná 
díla nevznikala. Zatímco v kategorii parků byla účast dobrá a 
úroveň vynikající, zahrad se tentokrát přihlásilo méně. Je to 
vzhledem k počtu realizací v soukromém a veřejném sektoru 
paradoxní, ale možná příčina spočívá – stejně jako u nás – v 
malé ochotě majitelů své domácí prostředí veřejně prezento-
vat. Znovu se potvrdila výhoda univerzálnosti třetí soutěžní 
kategorie nazvané Detail, která umožňuje účast pestré škále 
děl od vegetačních stěn přes úpravu jednotlivých záhonů až po 
sochařská díla a drobnou architekturu.  

Mimořádnou cenu poroty získala v loňském ročníku Interaktív-
na experimentálna záhrada (www.interaktivnazahrada.sk) v 
areálu nitranské Fakulty záhradníctva a krajinného in-
žinierstva, která kromě kvalit samotného díla zaujala i způso-
bem svého vzniku. Potěšujícím zjištěním letošního ročníku je, 
že takovýto příkladný pedagogický přístup pokračuje i v neda-
lekých zahradách Starého Biskupského Hostinca, které se tím 
staly nově upravenou součástí městského parku. 

Výsledky soutěže budou tradičně vyhlášeny na konferenci 
„Záhradnícke fórum Nitra“ v polovině února 2020 a následně 
publikovány také v časopise Zahrada-Park-Krajina. Soutěžící 
díla si ale již nyní můžete prohlédnout v albu na FB profilu 
SZKT. 
 
Fotoalbum: Soutez_Slovensko 

Foto: Petr Förchgott 
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http://www.interaktivnazahrada.sk/
https://www.facebook.com/pg/Spole%C4%8Dnost-pro-zahradn%C3%AD-a-krajin%C3%A1%C5%99skou-tvorbu-zs-320264354720944/photos/?tab=album&album_id=2652362554844434&__xts__%5B0%5D=68.ARBjjXtKwOWXOvuOmATEFBXWjDPHb1LSk-kTyORHrVwDpqcixgysyl9gKHx6vZU6i3k5VNMXmQbwD_Ne2vg9


Výstup z otevřené diskuse na téma  
„CENA KÁCENÍ A OCEŇOVÁNÍ ARBORISTICKÝCH PRACÍ“ 

V rámci Setkání členů a příznivců SPoD – ISA proběhla diskuse 
na téma cen arboristických prací, která byla vyvolána zveřej-
něním plánovaných úprav ceníku URS v bulletinu Arboristické 
akademie, kde byl veřejnosti předložen návrh počítající 
v referenčním případě se snížením ceny až o 40 %. 

K účasti na otevřené diskusi byli oficiálně pozváni všichni tvůrci 
aktualizace ceníku prezentovaní v článku – firma URS, Safe Tre-
es, s.r.o i Svaz zakládání a údržby zeleně. Z oslovených však 
dorazil pouze zástupce SZUZ Petr Neumann. SZUZ se od pre-
zentované „spolupráce“ veřejně distancoval, jelikož řešil samo-
statný úkol „zahradnických prací“ a na „arboristických polož-
kách“ se nepodílel. 

Během diskuse jsme se dotkli nejen samotné ceny prací, ale i 
vlastní podstaty ceníku URS. Vzhledem k tomu, že jakékoli  
zobecnění do tabulek vždy naráží na miliony výjimek, které se 
postihnout nedají, je důležité si limity ceníků vždy uvědomovat 
a podle toho s uvedenými cenami nakládat. Z úst Marka Hama-
ty např. zaznělo, jak je důležité uvedené ceníkové vnímat jako 
ceny směrné, ne maximální.  

Petr Vykrut všem přítomným vysvětlil, že za každou položkou 
se skrývá „obecný, co nejuniverzálnější modelový pracovní po-
stup“, ze kterého vychází výpočet ceny. Rozdílné ceny jednotli-
vých firem pak mohou být dány právě volbou jiného pracovní-
ho postupu.  

Jiří Skotnica pak představil pracovní postup kácení stromu  
o průměru pařezu 140 cm včetně přibližných časových dotací 
na příkladu konkrétní zakázky.  

V sále bylo přítomno cca 30 odborníků, zejména arboristů (jak 
OSVČ, tak zástupců firem), ale zazněl i hlas zadavatelů 
(zaměstnanců státní správy a samosprávy měst a obcí). Ačkoli 
bylo vidět, že na některé věci nahlížíme jinou optikou (zejména 
v oblasti volby pracovních postupů a jejich zobecňování v rámci 
položky URS), všichni zúčastnění se shodli, že snižovat ceníkové 
ceny kácení je nesmysl nejen s ohledem na současný vývoj na 
trhu práce, ale také proto, že tlak na zrychlení (= zefektivnění = 
zlevnění) práce by pravděpodobně vedl k úsporám času na 
přípravě ke kácení, která je mnohdy rozhodujícím faktorem 
bezpečnosti práce. 

Argumentace tvůrců návrhu na snížení cen kácení obsahuje 
hrubé chyby, které dokazují naprosté nepochopení postupů 
tvorby cen v rámci URS i nedostatek praktických zkušeností 
s kácením stromů.  

Proč nemůže být za normální cenu považován statistický prů-
měr cen, za které byly realizovány běžné zakázky soutěžené 
ve výběrových řízeních? 

Vítězná cena z výběrového řízení (s hodnocením podle 
ceny) je cena, za kterou je zakázku ochoten/schopen 
realizovat pouze jeden nejlevnější z uchazečů 

Výběrové řízení se organizuje vždy pro větší objemy prací 
(u nichž jsou menší náklady na výrobní správní režie)  

Nejlevnější nabídka může být tzv. „kladnou nulou“, kdy 
firma kalkuluje bez zisku a rezerv pouze tak, aby pře-
čkala „horší období“. Tento stav je však dlouhodobě 
neudržitelný.  

Nejlevnější nabídka může vzniknout „chybou“ (nejen vý-
počtu, ale i metodiky oceňování) 

Nezahrnutí manipulace 
Pokácením topolu o průměru 130 —140 cm na řezné ploše 

pařezu a výšky 35 m vznikne cca 14,3 m3 kulatiny (Petras, Pajtík 

1991), a celkový objem hroubí je 62 m3, což představuje váhu 

hroubí cca 30 tun. Pro představu - špalek v levé části fotografie 

má cca 3 t ( měření na jeřábu), což znamená, že pro jeho přesu-

nutí bez mechanizace za dodržení hygienických limitů je nutné 

tento špalek rozřezat na 100 ks. Pro hmotnost ručně manipulo-

vaného břemene přenášeného mužem je norma při občasném 

zvedání a přenášení 50 kg a při častém zvedání a přenášení 30 

kg. Pro úplnost uvádíme, že pouze rozříznutí špalku na dvě po-

loviny zabralo pracovníkovi cca 40 minut při využití velmi silné 

motorové pily Stihl MS 660 a spotřebě jedné nádrže benzínu. 

Tímto příkladem chceme názorně ukázat, že ve chvíli, kdy po-

ložka URS zahrnuje náklady na odklizení částí kmene a větví na 

vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením 

na dopravní prostředek, je vyškrtnutí manipulačního prostřed-

ku, kterým je odůvodňováno navrhované snížení cen, naprosto 

nereálné. 

 

Šárka Weberová,  moderátorka  diskuze 

Foto: Jiří Skotnica 
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Shromáždění členů sekce ČAKA proběhlo v Praze dne 
 14. listopadu 2019. Hlavními body byly: 
Zhodnocení akcí v roce 2019 — velice dobře byly hodnocené 
exkurze (Anglie, Česko, Praha). 
Konference Urbanscapes se bude opakovat v roce 2021 —
rozsah konference bude trienále (opakování po třech letech). 
Místo konání se bude vybírat nové, předpokládáme některé 
krajské město, případně Praha. Chtěli bychom aspirovat na 
vyšší návštěvnost okolo 300 osob. 
V roce 2020 bude ČAKA opět spolupracovat s IPR Praha na 
konferenci při přípravě programu (J. Pyšková, Š. Špoula). 
Byl přednesen návrh na vytvoření komise pro udělování akre-
ditace vysokých škol od IFLA Europe (K. Salzmann). Na dalších 
setkáních se o fungování a složení komise bude diskutovat. 
Delegátka za ČAKA, Eva Jeníková, informovala o účasti na Ge-
neral Assembly v Antalyi v Turecku. 
Dne 23. 1. 2020 proběhne schůzka nad vizemi a misemi 
ČAKA .  

Valná hromada Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s. 

Dne 5. listopadu 2019 proběhla v Praze Valná hromada SZKT, 
z. s., doplněná přednáškou Davida Hory na téma ochrany 
stromů při stavebních činnostech. 
 

Předsedajícím byl zvolen Stanislav Flek a předneseny byly 
zprávy o činnostech jednotlivých sekcí (ČAKA, SPoD — ISA, 
sekce Správa zeleně) i zpráva o činnosti redakční rady časopi-
su Zahrada-Park-Krajina. O prioritách Společnosti pro rok 
2020 informoval Ondřej Feit, ředitel SZKT, z.s. V závěru před-
nesla zprávu také revizní komise. Mandát v tomto roce končil  

 
 
 
 

 

ve Správní radě Stanislavu Flekovi a Petru Förchgottovi, v re-
vizní komisi pak Martině Havlové. Všichni výše jmenovaní kan-
didovali znovu a svůj mandát obhájili. 
 
 

Foto: Kristýna Štanglerová 
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Shromáždění členů sekce ČAKA a sekce SPoD — ISA 

Shromáždění členů sekce SPoD - ISA proběhlo v Praze dne 
10. prosince 2019. Hlavními body byly: 
Otevřená diskuze na téma oceňování arboristických prací — 
více k tématu na straně 6. 
Zhodnocení vzdělávacích akcí a MČR ve stromolezení. 
Odbornými garanty konference Strom pro život 2020 bude 
opět úspěšný tým Šárka Weberová a Jiří Rozsypálek. 
Mandát v radě sekce skončil Marku Šmerdovi, který již znovu  
nekandidoval. Novou členkou byla jednomyslně zvolena Ale-
na Klimešová, která je zároveň členkou redakční rady časo-
pisu Zahrada-Park-Krajina. 
 



POZEMKOVÉ ÚPRAVY A 
KRAJINNÉ PLÁNOVÁNÍ 
21. 1. 2020, Praha        

Ing. Klára Salzmann, Ph.D., a kolegové 
| Pozemkové úpravy jsou jedním nejú-
činnějších nástrojů krajinného plánová-
ní, jsou obrovským přínosem nejen pro 
majitele pozemků, ale i pro obce. Jejich 
prostřednictvím dochází k vyřešení čas-
to složitých vlastnických vztahů, které 
brání racionálnímu hospodaření vlastní-
kům půdy, ale i realizaci veřejně pro-
spěšných opatření či staveb, mezi které 
patří polní a lesní cesty, protipovodňová 
a protierozní opatření nebo výsadba 
zeleně. 

NEBEZPEČNÉ ROSTLINY 
V PARKU A ZAHRADĚ 
28. 1. 2020, Praha 

Ing. Samuel Burian | Čím mohou být 
rostliny nebezpečné — toxicita, alerge-
ny, jiná rizika. Jedovaté rostliny - co je 
to jed, hlavní skupiny toxinů, přehled 
jedovatých rostlin. Jedovaté není totéž 
jako nebezpečné — hodnocení rizi-
ka. Galerie nebezpečných druhů. Sázet, 
či nesázet? Co dělat při otravách a aler-
giích — první pomoc, důležité kontakty.  
 

ROZPOČTOVÁNÍ PŘI  
PROJEKTOVÁNÍ A REALI-
ZACI KRAJINÁŘSKÝCH 
ÚPRAV 
4. 2. 2020, Praha 
 

Ing. Marek Hamata, Petr Vykrut| Nápl-
ní semináře je zdůraznit užitečnost a 
potřebnost položkových rozpočtů opro-
ti kumulovaným položkám uváděným 
v rozpočtech zahradnických a krajinář-
ských projektů. Dále upozornění na 
existenci agregovaných položek rozpoč-
tů zahradnických a krajinářských prací 
v rámci dotačních programů 
AOPK. Další novinkou tohoto semináře 
je nabídka možného položkového roz-
počtování zahradnických a krajinářských 
prací tak, aby byly pro zadavatele zaká-
zek srozumitelnější a snazší k následné 
(zpětné) kontrole.  Námi nabízená 
struktura položkových rozpočtů by měla 
usnadnit i práci rozpočtářům 
v zahradnických firmách, které zakázky 
naceňují a soutěží o ně.  

 

DÁLE  PŘIPRAVUJEME: 

Jednotlivé postupy za-
kládání a regenerace 

travnatých ploch ve ve-
řejném prostoru při vyu-
žití moderních technolo-
gických postupů 
10. 3. 2020, Praha | Ing. Marek Hamata 

Seminář je akreditovaný, číslo akredita-
ce: AK/PV-216/2018  

Dendrologický cestopis 
— 1. část  
21. 4. 2020, Praha | Ing. Josef Souček 

 

Aktuální problematika 
právních vztahů k dřevi-
nám. Přijaté a navrhova-
né legislativní změny. 

21. 5. 2020, Praha | JUDr. RNDr.  Jitka 
Jelínková, Ph.D.  

 

 

Více o seminářích v našem kalendáři 
akcí na rok 2020. Program je průběžně 
aktualizován. 

Kalendář nejbližších akcí  
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