
Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Asociace zahradnických společenstev

ve spolupráci se Svazem zakládání a údržby zeleně

VÁS ZVOU NA ODBORNOU 
NÁRODNÍ KONFERENCI

ZELEŇ 
VE VEŘEJNÉM ZÁJMU

18. října 2016, 9.00–17.00 h

Kongresové centrum Vavruška,  
Palác Charitas,  

Karlovo nám. 5, Praha 2

www.uzs-konference.cz

KONFERENCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU  
Ministerstva životního prostředí

Konference je spolufinancována z neinvestiční dotace 
MPSV ze státního rozpočtu na podporu sociálního dialogu



ZELEŇ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU
SOUČÁSTÍ KONFERENCE JE SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY PARK DESETILETÍ

Veřejná zeleň je důležitým prvkem životního prostoru obyvatel, který významným způsobem ovlivňuje život celé populace. Její 
vytváření a údržba tedy není úkolem pouze správců veřejné zeleně, ale mnoha dalších oborů. Cílem konference je na tyto 
souvislosti upozornit. Konference je určena odborníkům pracujícím ve veřejném sektoru a správě (kultura, zdravotnictví, životní 
prostředí a zemědělství) i v soukromém sektoru. 
 
8.30–9.00 Registrace
9.00–9.20 Úvodní slovo 

I. ODBORNÝ BLOK 

Význam zeleně ve městech pro snižování negativních dopadů klimatických změn

9.20–9.50 Města s dobrou adresou = města s kvalitní zelení
	 Doc.	Ing.	Pavel	Šimek,	Ph.D.	–	Zahradnická	fakulta	MENDELU
9.50–10.10 Podmínkou kvalitní zeleně jsou kvalifikovaní zaměstnanci 
 Ing.	Hynek	Urbánek,	odborová	organizace	Výzkumného	ústavu	Silva	Taroucy	pro	krajinu	
	 a	okrasné	zahradnictví,	v.v.i
10.10–10.30 Stromy ve městech a obcích – příležitost i hrozba
	 Svaz	školkařů	České	republiky	–	Ing.	Stanislav	Flek	 	
10.30–11.00 Zahrádkové osady (městské zahrádky) – nevyužitý potenciál 
	 Ing.	Radmila	Fingerová,	Fakulta	architektury	ČVUT,	Ústav	krajinářské	architektury

11.00–11.30 coffee break

II. ODBORNÝ BLOK 

Lokální identita venkovských sídel – zeleň ve venkovském prostoru

11.30–12.00 Vhodné výsadby zeleně pro venkov – Dřeviny a okrasné byliny 
	 Ing.	Adam	Baroš,	Výzkumný	ústav	Silva	Taroucy	pro	krajinu	a	okrasné	zahradnictví,	v.	v.	i
12.00–12.30 Ovocné stromy – očima krajináře a zahradníka
	 Ing.	Stanislav	Boček,	Ph.D.
12.30–13.00 20 let soutěže Zelená stuha vesnice roku
	 Ing.	Jaroslav	Brzák,	koordinátor	Společnosti	pro	zahradní	a	krajinářskou	tvorbu	pro	soutěž	Vesnice	roku	
 
13.00–14.00  OBĚD

III. ODBORNÝ BLOK 

Nové trendy v plánování, realizaci, péče o zeleň

14.00–14.30 Zelené střechy – technologie budoucnosti
	 Ing.	Jitka	Dostalová,	předsedkyně	Rady	sekce	Zelené	střechy
14.30–15.00 Trávníky a květnaté louky – barvy a vůně kolem nás
	 Ing.	Marie	Straková,	Ph.D.	
15.00–16.00 Parky pro život – společná díla investorů, projektantů a realizátorů: 
 ohlédnutí za 10 lety soutěže Park roku

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY PARK DESETILETÍ 

16.00 –17.30 Vyhlášení výsledků, předání cen, raut 

Registrace účastníků na www.uzs-konference.cz
Účastnický poplatek: 490,- Kč s DPH


