
 

 

 

 

Pozvánka na seminář 

s exkurzemi po zahradách s trvalkovými výsadbami 

 
Téma: Jak na trvalky v přírodní zahradě s ohledem na klimatické změny 
Datum: 13. – 14. 9. 2019 
Místo: České Budějovice, Ševětín, Dolní Bukovsko, Radonice 

 

 
Program semináře 13. 9. 2019: 

o Pedagogická fakulta Jihočeské Univerzity, Jeronýmova 200/10, 370 01 České Budějovice 6 

10:30 – 11:00 registrace 

11:00 – 12:00 použití trvalek pro extenzivní výsadby – štěrkové záhony 

12:00 – 12:45 oběd - catering 

12:45 – 13.45 použití trvalek pro extenzivní výsadby – výsadby do písku 

- přesun na exkurzi 

14:00 – 15.30 exkurze Přírodní zahrady společnosti dm 

- přesun zpět na seminář 

15:45 – 16.45 použití trvalek pro extenzivní výsadby – výsadby do organického mulče, resp. 

biomasy 

- coffee break 

17.00 – 18:00 použití trvalek do dešťových zahrad 

19:00 – až do…? společná večeře v HOSPŮDCE U ELIŠKY (platby viz níže), prostor pro neformální 

rozhovory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hospudkaeliska.cz/


 

 

Program exkurzí 14. 9. 2019 

09:30 – 10:15 exkurze výsadby veřejných ploch v Ševětíně 

10:15 – 11:00 exkurze výsadby veřejných ploch v Dolním Bukovsku 

11:00 – 14:00 exkurze Ukázkové zahrady v  Radonicích 31, 373 41  

14:00 – 15:00 Oběd v restauraci COUNTRY SALOON U SLOUPU 

(platby viz níže) 

 

Lektor: 

Celý seminář i exkurze povede zkušený perenář Jan Nussbauer, trvalkám se věnuje již 10 let. 

Zkušenosti čerpá od zahradnickým mistrů v západní Evropě. Hlavní témata jsou pro něj: trvalá 

udržitelnost v soukromých zahradách i veřejné zeleni, podpora biodiverzity hmyzu. 

Realizace J. Nussbauera: 

o Přírodní zahrada společnosti dm 

o Přírodní zahrada v Radonicích, kde připravuje k otevření zahradnictví (aktuálně funguje jen 

pro velkoobchod)  

o veřejné plochy s trvalkovými výsadbami v Ševětíně a Dolním Bukovsku. 

 

Platby: 

V rámci projektu Klimatická zeleň ATCZ142 v programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika 

2014-2020 bude hrazeno organizační zajištění akce, lektorné, pronájem prostor, exkurze, obědy:  

o 1. den formou cateringu  

o 2. den v restauraci v hodnotě 150.- Kč/os = oběd a nealko nápoj. 

Účastníci si hradí nocleh, večeři, snídani a dopravu.  

Přespání nabízím v novém ubytovacím zařízení: Koleje Pedagog. 

- rezervace a platby ubytování Koleje Pedagog organizuje Přírodní zahrada z.s. a to předem. 

Jiné ubytovací prostory si zajišťuje každý účastník sám. 

Spolujízdu si v případě zájmu vyplňte zde.  

 

Uzávěrka přihlášek: 16. 8. 2019 

Přihlašovací formulář zde. Drobné změny v programu vyhrazeny 

 

Kontaktní osoby: 

o Martina Petrová: 721 480 183 

o Pavlína Fulínová: 607 245 049 

 

 

 

 

http://country-saloon.eu/
http://www.kolejepedagog.cz/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cHisbsFwGnaidqRAZKeTuNGg9IXW_SW2Kx97ndYqhxs/edit?usp=sharing
https://forms.gle/n5G6vnRpdhDCo5Wf8

