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Dvoudenní exkurze 
„Ozelenění měst popínavými rostlinami“

Společně pro zdravý zítřek

Česká republika

PŘÍRODNÍ

ZAHRADA
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Popínavé rostliny jsou vhodné pro ozelenění budov a nosných konstrukcí. Vytvářejí příjemné klima v budovách a okolním 
prostředí. Nosné konstrukce vhodné pro popínavky umožňují vytvoření zastíněných ploch i v místech s omezeným prostorem.
Tato exkurze je zaměřena na osoby, které se chtějí dozvědět více o škále možností a chtějí se také podívat za sousední 
hranice. Exkurze je zaměřena na projektanty, regionální manažery a obce v Dolním Rakousku, Horním Rakousku a jižních 
Čechách.
Na tuto exkurzi vás srdečně zve společnost „Natur im Garten“ a spolek „Přírodní zahrada“. Účast je zdarma, autobus, 
prohlídky s průvodcem a nocleh budou poskytnuty bezplatně, strava není zahrnuta. Můžete se zúčastnit obou dnů nebo 
pouze jednoho z nich. Prohlídka začíná a končí na uvedeném nádraží, podrobnosti viz program.

Předpoklady pro účast

• Je nutná přihláška.
• Akce bude tlumočena a je z organizačních důvodů omezena na maximálně 20 účastníků.
• Při cestě autobusem prosím noste respirátor FFP 2 a dodržujte předpisy Covid19 platné v dané době v Rakousku a 

České republice. Podrobné informace o tom obdržíte týden před exkurzí.
• Vezměte si sebou také: cestovní doklady, jídlo/svačinu a vodu na cestu, oblečení odpovídající počasí, případně menší 

finanční částku v místní měně.

„Městská zeleň - trvalky a popínavky, nové rostliny pro klimatickou změnu (KPF-02-198)“ je projektem společnosti „Natur im 
Garten“ GmbH a spolku „Přírodní zahrada“ a je financován v rámci projektu FMP/KPF AT-CZ 2014-2020 z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, z programu „INTERREG V-A Rakousko-Česká republika“ a spolufinancován z vlastních prostředků 
společnosti NÖ.Regional.GmbH.
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PROGRAM DEN 1 – pondělí, 9. května

Zahájení 9:00 
Doporučujeme využít pro cestu vlak. City center je od nádraží vzdálen asi 10minut chůze. 
Sraz před vchodem „C“ do City Center. 

Prohlídka 1 – Amstetten City Center

09:00-10:00   Komentovaná prohlídka: Martin Haas (Haas Garten-, Dach- und Landschaftsbau GmbH)
   INFORMACE https://gruenstattgrau.at/projekt/citycenter-amstetten/

Prohlídka 2 – Linz radnice

11:00-12:00   Komentovaná prohlídka: Stadtgartenamt

12:00-13:00  oběd v Linci (na vlastní náklady)

Prohlídka 3 – České Budějovice revitalizované společenské centrum

14:30-15:30  Komentovaná prohlídka: Jaromír Zeman (správce)
   INFOS: https://www.earch.cz/architektura/clanek/dum-s-zivotem-uvnitr-i-na-fasade

Prohlídka 4 – Třeboň Kaufland Třeboň Firma Santal (výroba nábytku)

16:00-17:00  Komentovaná prohlídka: Ing. Václava Fliegelová, referentka odboru životního prostředí  
   městského úřadu Třeboň

Konec prohlídek DEN 1. 
• Transfer na nádraží, příjezd cca 17:30.
• Konec exkurze pro účastníky, kteří se chtějí zúčastnit pouze jednoho dne.
• Pro ty, co se zúčastní obou dny:  

Doprava autobusem do 3-hvězičkového hotelu v Gmündu nebo jeho okolí (nocleh včetně snídaně je bezplatný).  
Příjezd do hotelu cca 17:45; 18:30 večeře (na vlastní náklady). 



www.naturimgarten.at

Přihlášky nejpozději do 25. dubna:
Tel.: +43 (0)2742/74 333 nebo gartentelefon@naturimgarten.at

Kontakt projektový management Rakousko: 
Martina Liehl-Rainer, Tel.: +43 (0)676/848 790 759
E-Mail: martina.liehl-rainer@naturimgarten.at

Kontakt projektový management jižní Čechy: 
Ing. Martina Petrová, Tel.: +420 721 480 183
E-Mail: martina.petrova@prirodnizahrada.eu

Anmeldung:
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PROGRAMM DEN 2 – úterý, 10. května

Kdo se chce zúčastnit pouze druhý den, může přistoupit do autobusu na nádraží Gmünd.

Zahájení v místě ubytování Gmünd – Start 8:45

Prohlídka 5 – Grünaktivhaus Groß Schönau (Aktivní dům zeleně)

09:15-10:00   Komentovaná prohlídka: Gerald Hofer, Grünstattgrau
   Informace: https://gruenstattgrau.at/projekt/gruenaktivhaus-in-grossschoenau-niederoesterreich/ 

Prohlídka 6 – Kittenberger Erlebnisgärten (Zážitkové zahrady)

11:00-12:00   Komentovaná prohlídka: Barbara Winkler

12:00-13:00   oběd (na vlastní náklady)

Prohlídka 7 – Kartause Aggsbach Meditationsgarten (meditační zahrada)

14:00-14:45 Uhr  Komentovaná prohlídka: Christine Nussbaumer
   
Prohlídka 8 – Die Garten Tulln

15:45-16:45 Uhr  Komentovaná prohlídka: Paul Weinzerl

• Doprava autobusem na nádraží Tullnerfeld, příjezd cca v 17:00.
• Konec exkurze. 


