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Informace  o  studiu 
 

Na základě požadavků odborné veřejnosti a dosavadních dobrých zkušeností 

bude na České zahradnické akademii Mělník (dále ČZA) zahájen v roce 2023 již 

27. ročník kurzu „Komplexní péče o dřeviny“. Kurz je ukončen zkouškou a úspěšní 

absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 

 

Cílem studia je zkvalitnit přípravu odborníků pro arboristiku; vést je ke správné 

volbě taxonů, výběru technologií a provedení odborných zásahů při výsadbě, 

přesazování dřevin a následné péči o ně v širokém slova smyslu. 

 

Kurz je určen zejména pracovníkům státní správy a samosprávy, pracovníkům 

obecních úřadů odborů životního prostředí, firmám zabývajících se touto 

problematikou, projektantům a také široké veřejnosti se zájmem o okrasné dřeviny 

a jejich péči. 

 

V rámci tohoto kurzu se studenti seznámí s následující odbornou 

problematikou: 

 

 Obecná dendrologie (anatomie, fyziologie, způsoby výběru dřevin, vlastnosti 

dřevin) 

 Speciální dendrologie (listnaté stromy a keře, jehličnany, stálezelené dřeviny, 

popínavé dřeviny) 

 Právo při péči o dřeviny (přehled právních předpisů, zákon o ochraně přírody 

a krajiny, správní řád) 

 Hodnocení dřevin (pasportizace, inventarizace, oceňování dřevin, hodnocení 

provozní bezpečnosti stromů, přístrojové metody hodnocení) 

 Ošetřování dřevin (výsadby, řez stromů a keřů, stabilizační zásahy, péče  

o senescentní stromy) 

 Rostlinolékařství (přehled škodlivých činitelů, rostlinolékařská legislativa, 

dřevokazné houby) 

 Dřeviny a životní prostředí (funkce zeleně, stromy a stavby, úprava stanoviště 

dřevin) 

 
 

Doporučujeme posluchačům, kteří vlastní knihu „Okrasné dřeviny pro zahrady  

a parky“ od Ing. V. Hurycha, ať si ji přivezou na jednotlivé konzultace. Posluchači si 

opatří zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášku 189/2013 Sb., 

oboje ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

 

 

 

 

 



Časový rozvrh 
Kurz je soustředěn do šesti týdenních konzultačních bloků a samostatných 

zkoušek. V průběhu každého týdne přednášek budou posluchači skládat dílčí zkoušky 

ze speciální dendrologie. V průběhu studia se uskuteční také odborné exkurze. 

 

Termíny konzultací v roce 2023: 

6. – 10 února, 13. – 17. března, 24. – 28. dubna, 15. – 19. května, 18. – 22. září 

a 16. – 20. října 2023.  

Od 9. do 10. listopadu 2023 proběhnou závěrečné zkoušky. 

 

Přihlášku vyplníte na tomto odkazu https://forms.office.com/r/cLiHMzAqHw 

do 13. ledna 2023. Veškeré informace o kurzu naleznete na internetových 

stránkách https://www.zas-me.cz/pro-verejnost/kurzy/komplexni-pece-o-dreviny. 

Informace Vám též poskytneme na telefonním čísle 606 621 262.  

Organizačním vedením studia je pověřen ročníkový učitel Ing. Miroslav Ezechel 

(ezechel@zas-me.cz).  

Maximální počet je 30 účastníků. Škola si vyhrazuje právo, v případě 

minimálního zájmu o toto studium, kurz neotevřít. Kurz se otevírá při 15 účastnících. 

 

Kurzovné činí 17 990,- Kč. Částku může uhradit každá právnická nebo fyzická 

osoba příkazem k úhradě na účet ČZA Mělník (č.ú.:182-802308824/0600, jako 

variabilní symbol uvádějte datum narození přihlášených účastníků, do údajů 

pro příjemce „KPD a jméno).  

Úhradu školného je třeba provést najednou na základě výzvy a potvrzení 

účasti v kurzu, nejpozději do 20. ledna 2023, k prezenci přivezte kopii dokladu  

o úhradě. Na základě zaplaceného školného Vám bude vystaven daňový doklad. 

 

Ubytování škola nezajišťuje. V případě volné kapacity v domově mládeže 

školy je možno se zde ubytovat po předchozí domluvě s paní Jindrou Janouchovou, 

tel: 601 333 859 nebo doporučujeme si ubytování zajistit předem v některém 

ubytovacím zařízení v Mělníce. 

Stravování bude zajištěno ve školní jídelně. Strava se platí při každé 

konzultaci přímo na místě v den zahájení při prezenci.  

 

Při korespondenci laskavě uvádějte zn. „Dřeviny“. 

Adresa školy: Česká zahradnická akademie Mělník 

 střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace 

 sady Na Polabí 411 

 276 01  Mělník 

 telefon: 315 636 111, 602 232 333 

 e-mail: skola@zas-me.cz;   http://www.zas-me.cz 

 

 

 

9. 9. 2022 Ing. Anna Richterová 

 ředitelka školy 
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