
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Město Gmünd, Přírodní zahrada z.s. a Natur im Garten 

srdečně zvou na seminář 
  

Péče o zeleň v praxi – Zakládání trvalkových záhonů nenáročných na péči 

6. 10. 2020 od 8.45 do 15.30 hod., Rakousko - Gmünd 

Seminář je určen především pro pracovníky údržby veřejné zeleně.  
  
PROGRAM SEMINÁŘE: dopolední blok přednáška, odpolední blok prohlídka realizací 
 
08.30 - 08.45 
Příjezd účastníků do Hotelu Goldener Stern, Stadtplatz 15, 3950 Gmünd 

 
08.45 - 08.55 
Uvítání starostkou obce Helgou Rosenmayer 
 
08.55 - 09.15 
Představení a úvod do tématu 
Martina Liehl-Rainer (Natur im Garten) a Martina Petrová (Přírodní zahrada z.s.) 
 

09.15 – 10.15 
Komunální trvalkové záhony: založení, výsadba a péče – 1. část 

Franz Groβauer 

 

10.15 – 10.35 
Pauza 

 

10.35 – 11.30 
Komunální trvalkové záhony: založení, výsadba a péče – 2. část 

Franz Groβauer 

 
11.30 - 12.00 
Příklady dobré praxe z trvalkových výsadeb ve 

veřejné zeleni v Jihočeském kraji 

Jan Nussbauer 

 
12.00 - 13.15 
Polední pauza 

 
13.15 - 13.45 
Prohlídka výsadeb v ulici Bahnhofstraβe 

 



 

13.45 - 15.15 
Společná výsadba trvalkového záhonu 

 
15.15 – 15.30 
Společná zpětná vazba, příp. dotazy / Ukončení 

 

Mnoho obcí si přeje atraktivní a na péči nenáročnou doprovodnou zeleň v ulicích. Při dobře 

promyšleném založení jsou trvalkové záhony téměř celoročně atraktivní, uzpůsobené suchu a jiným 

klimatickým podmínkám a jsou nenáročné na péči. 

V rámci tohoto dne s praktickými ukázkami bude na programu: založení záhonů (příprava půdy, 

mulčování apod.), jak účinně udržovat výsadbu bez plevele, výsadba a péče, příklady výsadeb a 

přizpůsobení se klimatickým změnám. 

 

Seminář je zdarma v rámci projektu Klimatická zeleň ATCZ142 v programu Interreg V-A Rakousko-

Česká republika 2014-2020, účastníci obdrží v případě zájmu osvědčení o absolvování (nutno sdělit 

předem, případně zašleme na vyžádání následně elektronicky). 

Účast je bezplatná, občerstvení a tlumočení zajištěno. 

Doprava vlastní, potřebu spolujízdy využijte tabulku ZDE. 

 

Počet účastníků je z organizačních důvodů omezen, uzávěrka přihlášek 1. 10. 2020 

Občerstvení zajištěno formou coffeebreak a společného oběda (výběr z menu na místě). 

Prosíme o používání roušek během akce. 

 

Přihlášky ZDE 

Organizační zajištění:  

Přírodní zahrada z.s., Martina Petrová 

tel: 721 480 183 nebo e-mail:martina.petrova@prirodnizahrada.eu 

 

Další informace k projektu: 

http://prirodnizahrada.eu/projekty/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19XgTF9Poiux1_LH_1eodDDitJ2eahRui41MvirFofU4/edit?usp=sharing
https://forms.gle/45jwAu5cPyVS1ELY6
mailto:martina.petrova@prirodnizahrada.eu

