
 

Přípravný kurz z dendrologie pro talentové zkoušky pod vedením Ing. 

Ondřeje Vance 
 

Tento kurz z dendrologie je určen pro uchazeče o studium zahradní a krajinářské architektury a je zaměřen na 

základní sortiment dřevin používaný v zahradní a krajinné tvorbě, případně jako příprava na talentové zkoušky 

magisterského studia. 

Náplň: sortiment základních dřevin používaných v zahradní a krajinné tvorbě, jejich morfologické rozlišení, 

původ, ekologické a pěstitelské požadavky. Dle příznivého počasí 3 x terénní cvičení.  

 

Kurzy budou probíhat v 7 tříhodinových blocích (1 hodina = 45 minut) v učebně D636 v 6. patře budovy MCEV II. 

ČZU od 14.00 do 17:00 hodin a ve 3 tříhodinových blocích v terénu (bude upřesněno dle příznivého počasí, snaha 

bude co nejvíce ukázat dřeviny v terénu). 

 

Zahájení kurzů 8. 4. 2022 a ukončení cca 23. 5. 2022  

Cena kurzu je 300,- Kč za jednu tříhodinovou lekci, čili cena celého kurzu je 3000,- Kč.  

 

Kurzy povede doktorand Ing. Ondřej Vanc – tel: 777 262 428, 224 382 564, email: vanc@af.czu.cz  

Přihláška ke kurzu bude obratem poslána všem zájemcům.  

 

Ing. Ondřej Vanc, Katedra zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU, Kamýcká 129, Praha 6- Suchdol, 165 21  

 

Část výuky bude probíhat v učebně, část v terénu v následujících časech  

8. 4. 2022 14:00 – 17:00 prezenčně Areál ČZU  

15. 4. 2022 14:00 – 17:00 prezenčně Libosad  

22. 4. 2022 14:00 – 17:00 prezenčně Stromovka  

29. 4. 2022 14:00 – 17:00 prezenčně Karlovo náměstí + Kateřinská zahrada  

6. 5. 2022 14:00 – 17:00 prezenčně Dendrologická zahrada  

13. 5. 2022 14:00 – 17:00 prezenčně Chuchelský háj  

20. 5. 2022 14:00 – 17:00 prezenčně Břevnovský klášter  

8. 4. 2022 12:00 – 13:30 úvodní hodina, seznámení se s během kurzu a organizací terénních cvičení  

4. 5. 2022 14:30 – 16:30 vyhrazen čas na případné konzultace nebo doplňkové informace  

24. 5. 2022 14:30 – 16:30 vyhrazen čas na případné konzultace nebo doplňkové informace 

Katedra zahradní a krajinné architektury 
Ing. Ondřej Vanc 

tel: +420 224 382 564 
email: vanc@af.czu.cz 


