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Péče o zeleň v praxi
Odborně prořezané stromy žijí déle, mají zajištěnou delší perspektivu na 
stanovišti a obce tak i šetří z dlouhodobého hlediska peníze na péči. Tento 
praktický den zprostředkuje vědomosti o tom, jak lépe realizovat „každodenní“ 
péči o stromy v obcích. Mimo jiné budou prezentovány základní vědomosti o 
výběru optimálního stromu pro dané stanoviště. 

Obec Retz, spolek „Natur im Garten“, Země Dolní Rakousko a spolek Přírodní 
zahrada zvou srdečně na tuto akci s praktickými ukázkami řezu. Účast je 
bezplatná, k dispozici bude rovněž z projektu hrazený oběd. Prosíme o přihlášky 
na akci, počet účastníků je z organizačních důvodů omezen. V případě potřeby 
tlumočení zajištěno. Doprava vlastní. V případě potřeby jsme k dispozici ke 
zprostředkování spolujízdy z ČR do Rakouska na místo konání. 

Přeshraniční projekt Klimatická zeleň ATCZ142 je realizován s finanční podporou 
EU v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.

09:30 – 09:40 Uvítání: Starosta Helmut Koch, obec Retz

09:40 – 10:00 Přednáška „Výběr správného stromu“ 
Martina Liehl-Rainer, „Natur im Garten“

10:00 – 11:00
Přednáška „Odborný řez stromů u silnic Část 1“ 
Ing. Jaroslav Šíma, DiS., autorizovaný krajinářský architekt
s podklady od Marcela Kreitla, Arbor Technical Institute Kreitl

11:00 – 11:30 Pauza

11:30 – 12:15
Přednáška „Odborný řez stromů u silnic Část 2“ 
Ing. Jaroslav Šíma, DiS., autorizovaný krajinářský architekt
s podklady od Marcela Kreitla, Arbor Technical Institute Kreitl

12:15 – 13:30 Pauza na oběd

13:30 – 15:30 Ukázka řezu stromů v praxi; Arbor Technical Institute Kreitl

15:30 – 15:45 Společná zpětná vazba, příp. dotazy / Ukončení

Program

Přihlášky

Přihlášky nejpozději do 24. září přes 

formulář: Přihláška 2.10 

Iniciativa Země Dolní Rakousko.

Kontakt na pořadatele 
Přírodní zahrada z.s.  
Martina Petrová 
martina.petrova@prirodnizahrada.eu
Více informací o projektu:  
www.prirodnizahrada.eu/projekty


