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Přeshraniční workshop 
 „Trvalky pro města přizpůsobené 

klimatickým podmínkám“ 
Substráty, mulč, doporučené druhy a kombinace, 

vsakování dešťové vody

Společně pro zdravý zítřek



Akce v rámci fondu malých projektů Rakousko –  
Česká republika
 
Datum a čas: 31. srpna, 10:00 – 17:30 hod
Sraz: seminární budova v areálu Garten Tulln, Am Wasserpark 1, 3430 Tulln

V rámci tohoto workshopu budou řešena výše uvedená témata společně s uživateli, projektanty a dalšími 
experty z Rakouska a České republiky. Získané výstupy budou shrnuty v brožuře pro obce, která bude 
od jara roku 2022 k dispozici v českém a německém jazyce.

Workshop cílí na osoby, které si chtějí vyměnit zkušenosti v oblasti uvedených témat a chtějí poznat i 
přístupy na druhé straně hranice.

„Natur im Garten“ a spolek „Přírodní zahrada“ srdečně zvou na tuto akci.

Účast je bezplatná, oběd není zahrnut. Akce bude dvojjazyčná, z organizačních důvodů bude počet 
účastníků omezen na max. 25 osob.

Přeshraniční projekt „Městská zeleň - trvalky a popínavky, nové rostliny pro klimatickou změnu“  
(KPF-02-198) je realizován s finanční podporou EU v rámci Fondu malých projektů Rakousko-Česká 
republika.

Programm

09:30 - 10:00 hod. Příjezd účastníků

10:00 hod.  Přivítání 
   Christa Lackner, jednatelka „Natur im Garten“ 
    
   Přivítání a seznámení s tématikou  
   Martina Liehl-Rainer, „Natur im Garten“ a Martina Petrová, Přírodní zahrada z.s.

10:30 - 11:30 hod. TEMATICKÝ BLOK SUBSTRÁTY A MULČ 
   Přednáška: „Schönbrunn-substrát pro trvalky: vývoj, použití, zkušenosti“ 
   Referent: Stefan Schmidt, HBLFA für Gartenbau a Österreichische Bundesgärten   
   (Vyšší škola zahradnictví a Rakouské spolkové zahrady)      
   

   Přednáška: „Záhony s pískovým a štěrkovým mulčem – zkušenosti z    
   českých obcí“ 
   Referent: Jan Nussbauer, trvalkové zahradnictví 
 
   Otázky + diskuze



11:30 - 12:30 hod.  TEMATICKÝ BLOK KOMBINACE TRVALEK 
   Přednáška: „Směsi trvalek přizpůsobené klimatickým změnám pro   
   městskou zeleň – příklad z České republiky“ 
   Referent: Adam Baroš, zahradní a krajinářský architekt 
 
   Přednáška: „Dunajská oblast – suchá stanoviště – divoké trvalky v   
   drobném kamenivu“ 
   Referent: Stefan Schmidt, HBLFA für Gartenbau und Österreichische Bundesgärten  
   (Vyšší škola zahradnictví a Rakouské spolkové zahrady)

   Otázky + diskuze

12:30 - 13:30 hod.  Polední přestávka

13:30 - 14:30 hod.  TEMATICKÝ BLOK DOMÁCÍ TRVALKY 
   Přednáška: „Potenciál autochtonních trvalek pro krajinářské plánování“ 
   Referentka: Martina Kotlandová, pěstitelka trvalek 
 
   Přednáška: „Využití domácích trvalek pro veřejné zelené prostory –   
   příklady z různých projektů“ 
   Referent: Stefan Streicher, „Natur im Garten“

   Otázky + diskuze

14:30 - 15:30 hod.  TEMATICKÝ BLOK DEŠŤOVÁ VODA a SPOLEČNÝ SEZNAM  
   Přednáška: „První příklady přírodně blízké akumulace dešťové vody v obcích“ 
   Referentka: Jana Pyšková, krajinářská architektka 
 
   Představení společného seznamu doporučení vhodných druhů  
   Moderace: Stefan Strobelberger a Stefan Streicher, „Natur im Garten“

15:30 - 16:00 hod.  Odpolední přestávka

16:00 - 17:30 hod.   PROHLÍDKY 
   Trvalkové záhony ekologické výstavy zahrad „Garten Tulln“ 
   Průvodce: Paul Weinzerl 
 
   Komunální záhony města Tulln  
   Průvodkyně: Marie Therese Heckl

Přihlášky zasílejte prosím do 17. srpna na:
Projektový management Rakousko:
Martina Liehl-Rainer, martina.liehl-rainer@naturimgarten.at, +43 (0)676 848 790 759
Projektový management jižní Čechy:
Martina Petrová, martina.petrova@prirodnizahrada.eu, +420 721 480 183

Přihlášky:
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