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Workshop „Ozelenění (nejen) 
popínavými rostlinami pro města 
připravená na změny klimatu“ 

Předpoklady, vhodné druhy, různé systémy, příklady 
ozelenění fasád a opěrných konstrukcí

Gemeinsam für ein gesundes Morgen.
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Akce v rámci Fondu malých projektů Rakousko – Česká 
republika
 
Datum a čas: 30. srpna, 10:00 – 17:15 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.

Program

09:30 - 10:00 hod. Příjezd účastníků

10:00 - 10:30 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 - 12:00 hod. TEMATICKÝ BLOK PŘEDPOKLADY  
   Přednáška: „Zelené fasády – příručka pro rakouské obce a bytovou    
   výstavbu“  
   Referent: Joachim Kräftner, krajinářský architekt 
      
   Přednáška : „Předpoklady pro ozelenění budov v České republice: normy,   
   doporučení, náklady“ 
   Referent: Samuel Burian, krajinářský architekt 
 
   Otázky + diskuze

12:00 - 13:00 hod. Polední přestávka



13:00 - 14:00 hod. TEMATICKÝ BLOK VHODNÉ DRUHY 
   Přednáška: „Podpora biodiverzity ve městech“   
   Referent: Gerald Hofer, GRÜNSTATTGRAU 
 
   Přednáška: „Představení seznamu „Natur im Garten“ k doporučením   
   popínavých rostlin“ 
   Referentka: Gerlinde Koller-Steininger, „Natur im Garten“

   Otázky + diskuze

14:00 - 15:30 hod. TEMATICKÝ BLOK RŮZNÉ SYSTÉMY 
   Přednáška: „Kvalitativní ozelenění fasád pomocí nádob“   
   Referent: Gerald Hofer, GRÜNSTATTGRAU  
 
   Přednáška: „Nové poznatky ve vývoji kotevních a lanových systémů pro  
   ozelenění popínavými rostlinami a jejich souvislost s konstrukcemi a   
   hospodařením budov“ 
   Referent: Jan Louda; vývoj prvků pro ozelenění budov 
  
   Přednáška: „Ozelenění fasád vázané na stěny prostřednictvím trvalek“ 
   Referent: Christian Oberbichler, ozeleňování budov

   Otázky + diskuze

15:30 - 16:00 hod. Odpolední přestávka

16:00 - 16:45 hod.  TEMATICKÝ BLOK  PŘÍKLADY 
   Přednáška: „Pnoucí dřeviny (nejen) pro zelené fasády – příklady využití v  
   České republice“ 
   Referent: Samuel Burian, krajinářský architekt 
 
   Přednáška: „Praktické zkušenosti s ozeleněním zahradní haly“  
   Referent: Thomas Uibl, DIE GARTEN TULLN

   Otázky + diskuze

16:45 - 17:15 Uhr  Prohlídka ozelenění zahradní haly ekologické zahradní výstavy „Garten  
   Tulln“ popínavými rostlinami 
   Prohlídka: Paul Weinzerl

Přihlášky zasílejte prosím do 17. srpna na: 
„Natur im Garten“ Telefon, gartentelefon@naturimgarten.at, +43 (0)2742/74 333
Projektový management jižní Čechy:
Martina Petrová, martina.petrova@prirodnizahrada.eu, +420 721 480 183

Přihlášky:

www.naturimgarten.at


