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PRAKTICKÝ DEN „VÝSADBA 
MLADÝCH STROMKŮ A NÁSLEDNÁ 

PÉČE V ZELENÉM PROSTORU“ 

dne 14.10.2021

POZVÁNKA

Aby stromy zůstaly v zeleném prosto-
ru dlouhodobě zdravé, je nutné vy-
brat pro danou lokalitou správné dru-
hy. Teoretická část se bude věnovat 
požadavkům a pravidlům odborné 
výsadby a péči o stromy. 

Stromy poskytují stín, během horkých letních dnů ochlazují teplotu okolí, 
filtrují vzduch, zlepšují kvalitu života v obcích a po celé generace zkrášlují 
vzhled vesnic a měst.

TEORIE

PRAXE
V praktické části bude probíhat výsad-
ba jednotlivých sazenic stromů. Na 
mladých stromcích určených pro 
městské prostředí účastníci společně 
provedou opatření nutná pro dlouho-
dobé zajištění stromového porostu.

Především v čase klimatických změn 
musí stromy v městském prostředí zvlá-
dat mnoho úkolů. Udržitelná výsadba v 
osídlených oblastech představuje pro 
mnoho obcí velkou výzvu. Odborníci 
poskytnou přehled informací, poradí, na 
co je potřeba se speciálně zaměřit při 
výsadbě stromů a jejich následné péči. 

Město Laa an der Thaya a spolek „Na-
tur im Garten“ Vás srdečně zvou na 
tuto akci a těší se na živou výměnu 
zkušeností s obcemi. Účast je zdarma, 
oběd není hrazen. 

©
 A

. S
te

ine
rt



08:30 – 09:00 Příjezd k hradu Laa an der Thaya

09:00 – 09:15  Uvítací slovo – Brigitte Ribisch, MA, starostka města Laa; 
informace k programu – Theresa Steiner, „Natur im Garten“

09:15 – 10:00  Úvod do tématu: Stromy – výzvy v souvislosti se změnou 
klimatu a globalizací, možnosti řešení pomocí odborné 
výsadby stromů a jejich následné péče v zeleném prostoru 
s DI Andreasem Steinertem, „Natur im Garten“

10:00 – 10:30  Přestávka na kávu

10:30 – 11:30  Požadavky a pravidla týkající se výsadbové jámy v zele-
ném prostoru, systémy sazenic v zastavěné lokalitě,  
DI Gerhard Prähofer Ingenieurbüro für Landschafts  planung 
& Lanschaftsarchitektur (Inženýrská kancelář pro krajinné 
plánování a krajinářskou architekturu) 

11:30 – 12:30  Možnost oběda, catering v hradním sále 

12:45 – 15:30  Praktická část – sázení stromků a péče s DI Gerhardem 
Prähoferem a Andreasem Steinertem v části Neustift, Laa  
an der Thaya (5 minut chůze od hradu Laa)

15:30 – 16:00  Závěrečná diskuze, otázky a návrat k hradu Laa

PROGRAM – PRAKTICKÝ DEN „STROMY“ – 14.10.2021

Burg Laa (Hrad Laa)  
Burgplatz, 2136 Laa an der Thaya

Místo konání

Registrace na zahradním telefonu (Gartentelefon)  
do nejpozději 12. října 2021, tel. +43 (0) 2742/74 333 
nebo gartentelefon@naturimgarten.at

Registrace a kontakt

Prosíme o potvrzení účasti.  
Z organizačních důvodů je akce 
omezena na maximálně 50 
účastníků. Akce bude probíhat 
dvojjazyčně v němčině a češtině.

Žádáme o dodržování  
aktuálně platných opatření  
proti šíření Covid-19.

Přeshraniční projekt „ATCZ234 - SYM:BIO“ je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu 
pro regionální rozvoj v rámci programu INTEREG V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020. Více informací k 
projektu SYM:BIO je uvedeno na: www.naturimgarten.at/projekt-sym-bio.html
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