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Přírodě blízké louky, to znamená louky 
s volně rostoucími rostlinami typickými 
pro danou oblast a přizpůsobenými dané 
lokalitě, jsou nepostradatelným přínosem 
pro podporu regionální biologické rozma-
nitosti. Kromě toho patří po zapěstování 
k nejsnadněji udržovatelným formám 
zeleně. Pro obnovu přírodních luk na 
zelených plochách obce je důležitě mít 
znalosti o jejich zakládání a péči. Během 
praktického dne se proto pracovníkům 
zajišťujícím péči o zeleň, městským 
zahradníkům a zaměstnancům komu-
nální údržby předají informace k násle-
dujícím tématům:

PRAXE
V praktické části se účastníci sezná-
mí na vybraných plochách obce Vitis s 
různými způsoby zakládání přírodních 
luk, jako je výsev a první výsadba. 
Součástí programu je rovněž technika 
sečení šetrná pro hmyz a přizpůsobená 
dané lokalitě a také přenášení posečené 
hmoty. Účastníci získají tipy pro rozvojo-
vou a trvalou péči o louky. 

Obec Vitis a spolek „Natur im Garten“ 
Vás srdečně zvou na tuto akci a těší se 
na živou výměnu zkušeností s obcemi. 
Účast je zdarma, oběd není hrazen.

TEORIE
Obsahem teoretické části je založení 
přírodní louky, její údržba a příklady a 
zkušenosti z obcí.

Jak založit a udržovat přírodní louky – pro zaměstnance komunální údržby, 
městské zahradníky a pracovníky z oblasti údržby veřejné zeleně.

POZVÁNKA



08:30 – 09:00 Příjezd do restaurace Gasthaus Pichler

09:00 – 09:15  Přivítání Hermannem Lauterem,  
místostarostou obce Vitis

09:15 – 09:30  Úvod do tématu a praktické příklady z obcí  
Theresa Steiner, „Natur im Garten“ 

09:30 – 10:15  Proč jsou louky důležité a jak je zakládat  
Luzia Marchsteiner, „Natur im Garten“

10:15 – 10:45 Přestávka na kávu

10:45 – 11:30  Odborná péče o přírodní louky  
Luzia Marchsteiner, „Natur im Garten“ 

11:30 – 12:30 Oběd v restauraci Gasthaus Pichler

12:45 – 15:00  Praktická část v obci Vitis: založení louky,  
přemístění posečené hmoty, rozvoj a trvalá údržba 

15:00 – 16:30  Fakultativně: návštěva závodu pro rozmnožování 
volně rostoucích květin v obci Modlisch

PROGRAM – PRAKTICKÝ DEN „PŘÍRODNÍ LOUKY“

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.

Společenský sál v restauraci Pichler
Místo setkání: Gasthaus Pichler,  
Schremser Straße 9, 3902 Vitis
www.gasthof-pichler-vitis.at

Místo konání

Registrace na zahradním telefonu 
(Gartentelefon) nejpozději  
do 31. srpna 2021, 
tel. +43 (0) 2742/74 333 nebo  
gartentelefon@naturimgarten.at.

Registrace a kontakt

Zakládání květinových luk – atraktivní plochy  
s nízkými nároky na údržbu a s vysokou  
druhovou rozmanitostí:

www.naturimgarten.at/infoblatt-blumenwiese 
www.naturimgarten.at/blumenwiesen-anlegen

Informační listy ke stažení 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.


