
Slavonice, 30.09.2020

Projekt Klimatická zeleň / Klimagrün

Realizované aktivity partnerem projektu Jihomoravský kraj



Pracovní semináře na téma „Výsadba a následná péče o vysazenou zeleň“

Hlavní aktivita projektu 

• Za spolupráce s Místními akčními 
skupinami JMK realizováno celkem 54 
seminářů v celém území JMK

• Cílová skupina: zástupci místních 
samospráv, regionální iniciativy, spolky, MŠ, 
ZŠ, zemědělci a drobní podnikatelé, široká 
veřejnost

• Semináře navštívilo přes 1100 účastníků.

• Semináři prováděli odborníci ze soukromého 
i akademického sektoru s dlouholetou praxí 
v sadovnictví, ovocnářství, projekční 
činnosti či pozemkových úpravách.



• V rámci seminářů probíhaly praktické ukázky v 
terénu - dobrá a špatná praxe, výchovné a 
komparativní řezy, …

Pracovní semináře na téma „Výsadba a následná péče o vysazenou zeleň“



• Místo a termín konání: Lednice, 23.5.2019

• Účastnilo se 80 zástupců obcí, malých podnikatelů z oblasti 
zemědělství či zahradní architektury z jižní Moravy, jižních Čech a 
Dolního Rakouska

Mezinárodní konference „Stromy v krajině jako adaptační opatření na změnu klimatu“ 

• Hlavní témata:
– Problematika klimatických změn a 

územního plánování

– Možnosti výsadby zeleně v intravilánech a 
extravilánech obcí

– Podstata, důležitost a funkce stromu v 
krajině



• Exkurze do Labyrintu přírody a ráje zahrad v 
rámci Tematické zahrady Zahradnické fakulty 
Mendelovy univerzity v Brně

Mezinárodní konference „Stromy v krajině jako adaptační opatření na změnu klimatu“ 



Termín: 17.-18.10.2019

Účastníci: zástupci samosprávy obcí JMK

Dvoudenní exkurze pro starosty obcí Jihomoravského kraje na Horňácko a Strážnicko

Obsah exkurze: 
- Návštěva výsadeb zeleně zrealizovaných 

mimo jiné také v rámci projektu 
„Klimatická zeleň“ – oblast Strážnicko

- názorné ukázky kdy, co a jak sadit, a to 
včetně následné péče o vysazenou zeleň



- Příklady možností realizace aktivit v obci se 
zaměřením na výsadby se zapojením občanů obce, 
ekologickou výchovu či zadržování vody v krajině 
(obce Nová Lhota – DSO mikroregion Horňácko)

Dvoudenní exkurze pro starosty obcí Jihomoravského kraje na Horňácko a Strážnicko

- Retenční nádrž a Větrný mlýn v Kuželově



• Spolupráce odborných garantů od 
partnerů z jižní Moravy, jižních Čech i 
Dolního Rakouska

• Náklad: 1000 ks
• Distribuce: převážně přes Místní akční 

skupiny JMK
• Cílová skupina: zástupci obecních 

samospráv JMK (ne výhradně)

• Obsah:
– popis a praktické ukázky kroků, je nutné 

zrealizovat před, během a také po výsadbě.

– Seznam zpracovaný odborníky z Jihočeského 
kraje s doporučeným sadebním materiálem 
(stromy a keře) pro výsadbu v návaznosti na v 
současnosti působící klimatické změny. 

– Přiblížení mnohaleté praxe výsadeb v Dolním 
Rakousku, kterou již 50 let koordinuje 
Pozemkový úřad Dolního Rakouska

Příručka pro starosty JMK s názvem „Sázíme a pečujeme o zeleň v obcích“



• Termín: 09.09.2020
• Místo: obec Hrušky u Brna, Křenovice, Vážany nad 

Litavou a Slavkov u Brna

1) Ukázky výsadeb a zapojení zeleně v obci Hrušky u Brna
– vítěz zelené stuhy za péči o zeleň a  životní prostředí v rámci 

soutěže Vesnice roku

Exkurze „Jak zapojit zeleň nejen do obecních prostor“



• Termín: 09.09.2020
• Místo: obec Hrušky u Brna, Křenovice, Vážany nad Litavou a Slavkov u 

Brna

2) Ukázky výsadeb v projektu Klimatická zeleň 
- obec Křenovice a Vážany nad Litavou
- realizátor: partner projektu Krajská síť Místních akčním skupin JMK

Exkurze „Jak zapojit zeleň nejen do obecních prostor“



• Termín: 09.09.2020
• Místo: obec Hrušky u Brna, Křenovice, Vážany nad 

Litavou a Slavkov u Brna

3) Návštěva „vizionářské“ budovy společnosti LIKO-s 
– Ukázka aplikování prvků zeleně (zelené fasády, zelené střechy)
– Ukázka kořenové čistírny odpadních vod, retenčního jezera

Exkurze „Jak zapojit zeleň nejen do obecních prostor“



Děkuji Vám za pozornost!
Danke für die Aufmerksamkeit!


