
 

 

 

 

 
 

SEMINÁŘ A EXKURZE – JAK NA SUCHO V ZAHRADĚ, 
UKÁZKY STŘEŠNÍCH A VERTIKÁLNÍCH ZAHRAD 

 

 
Čas a místo:  25. - 27. 9. 2020 URSUS – ZÁŽITKOVÉ CENTRUM DOLNÍ LOMNÁ  

 

Pátek 25. 9. 

18:00 – 20:00 

✓ setkání pro majitele přírodních zahrad, pro poradce přírodních zahrad a další zájemce 

– Hotel Pod Akáty, 739 91 Dolní Lomná 71 

 

 

Sobota 26. 9. 

 
9:00 – 10:30 

✓ Exkurze v přírodní zahradě centra URSUS Dolní Lomná vč. prohlídky interaktivní 

expozice vody 

10:30 – 11:00 

✓ Pauza: občerstvení zajištěno 

11.00 - 13.00 

✓ Přednáška: Jak na sucho v zahradě – Ing. Dana Křivánková, DPDD – poradkyně 

přírodních zahrad a diplomovaná permakulturní designérka, úvod do problematiky, jak 

na tvorbu dešťových zahrad, vodních zahrad, jak vytvořit vodu šetřící prvky 

13.15 - 14.30 

✓ Oběd v Hotelu pod Akáty, Dolní Lomná (hradí si účastníci) 

15.00 - 16.30 

✓ Prohlídka střešní zahrady v hotelu Vitality, Vendryně 1217, Třinec, provede realizátor 

Rudolf  Klus 

17.00 - 18.00 

✓ Prohlídka vertikální zahrady v Dolní Líštné, provede realizátorka Ing. Zuzana Klusová 

19.00 - 22.00 

✓ Společná večeře a setkání poradců v Penzionu Rzehaczek 

 

 

Neděle 27.9. 
 

8.45 - 10:00 

✓ Přejezd do Dětmarovic   

10.00 - 11.30 

✓ Prohlídka přírodní "Zahrady plné života" Halky a Tomáše Kwolkových v 

Dětmarovicích (Dětmarovice 1241) – včetně kávy, pití a frgálů       

11.30 - 12:00 

✓ Přejezd do Dolních Vítkovic – vzdělávací, kulturní a společenské centrum 

 



 

 

 

 

 

 

 

12:00 – 13:00 

✓ Oběd v DOV v budově U6 (hradí si účastníci) 

13.00 – 15:00 

✓ Exkurze střešní zahrady Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic, Ostravě - součástí 

expozice Příroda, provede Pavla Novobilská 

15:00 

✓ Ukončení programu 
 

 

Základní cena pro oba dny - 1200 Kč. 

Jednotlivé dny – sobota: 700 Kč, neděle: 550 Kč (příprava a organizační zajištění akce, 

lektorné, vstupy do zahrad, ceffeebreak po oba dny). 

Je možné se přihlásit i na jednotlivé dny a je možné se zúčastnit jen přednášky 26.9 od 

11.00 hod. (250,- Kč), příp. též exkurze v URSUS Dolní Lomná od 9.00 hod. (100,- Kč), 

příp. občerstvení od 10.30 hod. (desert + káva nebo čaj - 105,- Kč). Na přednášku a exkurzi, 

příp. občerstvení dne 26.9 není nutné se předem přihlašovat. 

 

 

Přihlášku vyplňte ZDE do 22. 9. 2020. 

 

Storno podmínky: 

14 až 8 dnů před začátkem akce činí storno poplatek 30%  ze zaplacené částky, 7 dnů a méně 

před začátkem akce, poplatek nelze vrátit. Je možné za sebe najít náhradníka. 

Drobné změny v programu vyhrazeny. 

 

Na základě vyplnění přihlášky Vám vystavíme fakturu za účastnický poplatek. 

Pokud si budete chtít domluvit spolujízdu, použijte formulář ZDE 

 

https://forms.gle/sBpYpyxPGE3dLBgw6
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-E4ysH4pkOU32PK-1TJSq5ZVKR4jIFaj8aP0QFual4g/edit#gid=0

