
Dům techniky Pardubice spol. s r.o. Vás zve na seminář 
 

INVAZIVNÍ, EXPANZIVNÍ A KARANTÉNNÍ ORGANISMY 
S VAZBOU NA NELESNÍ DŘEVINNOU VEGETACI 

 
7. 12. 2017 

 
Číslo akce 10020048 

Místo konání  Dům techniky Pardubice 
Vedoucí akce Ing. Naďa Kořínková, tel.: 466 615 607 

Informace Martina Buchtová, tel.: 466 614 320 
Cena 1600 Kč včetně DPH 

Lektor  Ing. Marek Martinek 
 Ing. Jiří Rozsypálek 

Anotace Seminář bude zaměřen na výše zmíněné skupiny organismů (především  
houbové a hmyzí), které významně ohrožují či podstatně omezují existenci 
zeleně v klimatických podmínkách ČR. 

Program  První část přednášky bude zaměřena na:  
 legislativní rámec problematiky (karanténní, invazní a expanzivní 

organismy) v ČR  
 důležité karanténní, invazivní a expanzivní druhy bezobratlých 

živočichů (praktická determinace druhů, konkrétní dopady vyplývající  
z jejich přítomnosti)  

 jednotlivé druhy karanténních a expanzivních organismů, jaké ohrožení 
vyplývá z přítomnosti těchto zástupců na dřevinách a jaká opatření 
nutno přijmout pro zajištění dlouhodobé perspektivy dřevin 

Ve druhé polovině přednášky bude pozornost věnována:  
 nejdůležitějším druhům zásadních (karanténní a expanzivní druhy) 

bakterií, hub a rostlin 
 praktickým dopadům zmíněných druhů do managementu péče o zeleň 

v podmínkách ČR (např. vhodná volba dřevin při výsadbách, možnosti 
ochrany a obrany stávajících dřevin, úpravy stanoviště atp.) 

Seminář bude bohatě saturován fotodokumentací reálných případů, symptomů 
a poškození dřevin působením karanténních, invazivních a expanzivních 
organismů 

Časový 
harmonogram 

 8,30 –  9,00 hod.  prezence 
 9,00 - 14,00 hod.  odborný program  
 

Organizační 
pokyny 

 
 
 
 

Adresa 

Závaznou přihlášku zašlete buď elektronicky, poštou, anebo e-mailem 
nejpozději do 4. 12. 2017. 
Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 u MONETA Money Bank  
Pardubice, variabilní symbol 10020048.  
Účastnický poplatek je možné uhradit u prezence. 
Naše DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904 
Dům techniky Pardubice spol. s r. o. 
nám. Republiky 2686, 532 27  Pardubice 
e-mail: buchtova@dtpce.cz 
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