KLIMAGRÜN / Klimatická zeleň
ATCZ 142
Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury

Slavonice, 30.9.2020

1.10.2017-31.10.2020

Jihočeský kraj
Partneři projektu
- partnerství a vzájemná spolupráce na
projektu Klimatická zeleň v jižních
Čechách – spolupráce a koordinace
aktivit:
• Krajský úřad Jihočeského kraje Jihočeský kraj – studie
• KS NS MAS ČR Jihočeského kraje –
výsadby a semináře pro obce
• Přírodní zahrada z.s. – vzdělávací akce –
semináře a exkurze pro odbornou a
širokou veřejnost, závěrečná
konference projektu

Přírodní zahrada z.s. – aktivity projektu
14 seminářů (v plánu 13) a 12 exkurzí, tj. 27 dnů
akcí
13 dnů akcí na téma ovocné a neovocné stromy a
veřejná zeleň
- 7 seminářů - péče o ovocné stromy, jejich
výsadba a roubování (5.5, 20.10 a 29.10.2018
Borotín, 25.11.2018 Větrovy, 4.5., 26.10.2019 a
7.3.2020 Roseč) pro širší veřejnost
- 2 semináře – Krajina spojuje – o historii krajiny,
širších souvislostech, dotacích a výsadbě ve
veřejné zeleni (3.4.2019 J. Hradec, 22.11.2019
Tábor) – pro studenty a širší veřejnost
• 4 exkurze – veřejná zeleň (8.a 9.10.2018 – Č.
Budějovice a okolí – přeshraniční pro odbornou
veřejnost), (11.4.2019 – Vodňany – především
pro partnery projektu), (15.6.2019 – Rakousko
– ukázkové přírodní zahrady - obec Kirchberg
am Wagram, Die Garten Tulln)

Přírodní zahrada z.s. – aktivity projektu
14 seminářů (v plánu 13) a 12 exkurzí, tj. 27 dnů akcí
8 dnů akcí na témata související s přírodními zahradami
– pro poradce projektu a odbornou veřejnost
• 23.-24.3.2019 – Velké Meziříčí – seminář a exkurze
pro poradce projektu na témata půda, voda,
kompostování, prvky přírodní zahrady, biologická
ochrana rostlin, školní přírodní zahrady, přírodní
zahrady a jejich přínos s ohledem na klimatické
změny všeobecně
• 11.-12.5.2019 – Bejčkův mlýn u Slavonic – seminář a
exkurze na témata trvalky, bylinky, ovoce a zelenina,
podpora hmyzích pomocníků a přírodní zahrady a
jejich přínos s ohledem na klimatické změny
všeobecně
• 13.-14.9.2019 – Jihočeský kraj – seminář a exkurze
na téma „trvalky“
• 31.1.-1.2.2020 – Svachova Lhotka - 2 semináře –
keře, motýlí louky, louky; kompostování a
bezrašelinné substráty

Přírodní zahrada z.s. – aktivity projektu
14 seminářů (v plánu 13) a 12 exkurzí, tj. 27 dnů
akcí
3 dny akcí na témata jezírka a dešťové záhony –
pro širokou veřejnost
• 22.6.2019 – exkurze do Rakouska na téma
„přírodní jezírka“ – ukázkové přírodní zahrady
Zahradnická škola Langenlois, Kittenbergerovy
zážitkové zahrady a soukromá zahrada
• 28.9. a 19.10.2019 – D. Radíkov, Rynárec ad. –
exkurze na přírodní a ekologická jezírka, dešťový
záhon apod. v jižních Čechách a na Vysočině
3 dny akcí na další témata – pro širokou veřejnost
• 5.6.2019 – exkurze po ukázkových přírodních
zahradách v Chlumanech (obecní bylinková
zahrada KY.BY a dvě soukromé zahrady)
• 6.-7.9.2019 – Brno – exkurze po vzdělávacích
zahradách Lipka

Přírodní zahrada z.s. – aktivity projektu
29.-30.9.2020 Slavonice
Závěrečná konference projektu s exkurzemi v
Jihočeském kraji
• Exkurze – školní ukázková přírodní zahrada MŠ
Strmilov, Bylinková obec Mutišov a Přírodní zahrada
Bochníčkovi, veřejná zeleň ve Slavonicích
• Konference – přehled aktivit partnerů, jejich
zhodnocení projektu a výhled do budoucna,
výsledky studií projektu, odborné příspěvky ad.

Přírodní zahrada z.s. – spolupráce s partnery a
další aktivity
• Spolupráce na korekturách českého textu publikace
Klimatický strom (Natur im Garten) a vytištění 500 ks
• Spolupráce na korekturách českých textů informačních
listů pro obce Květnaté louky, Zelené zastínění a
Hospodaření s dešťovou vodou (el. podoba + tisk)
• Spolupořádání seminářů pro obce s Natur im Garten a
zajišťování účasti z české strany – 5 seminářů s
praktickými ukázkami: 26.9.2018 Ökokreis, Ottenstein
– Založení a péče o květnaté louky; 2.10.2018 Retz –
Odborný řez stromů u silnic; 25.3.2019 Röschitz –
Ekologická péče o hřbitovy; 2.10.2019 Kirchberg am
Walde – Ekologická péče o sportovní hřiště; 6.10.2020 –
Zakládání extenzivních trvalkových záhonů
• Výpomoc s šířením pozvánek na akce partnerů

Přírodní zahrada z.s. – aktuálně realizované aktivity
Projekt spolufinancovaný MŽP „Jak na sucho v zahradě“
Kdy? Rok 2020

Kde? Po celé ČR

Pro koho? Pro širokou veřejnost
Co?
- semináře, exkurze, workshopy – 07-10/20 – 10 dní akcí
– přírodní zahrady a jejich přínos, jezírka, dešťové
záhony, svejly, zelené střechy apod. (Karlovarský,
Plzeňský, Pardubický, Královéhradecký, Jihomoravský,
Liberecký, Zlínský a Moravskoslezský kraj)
- brožurka (elektronicky i tištěná) – koncem roku
- mapa ukázkových přírodních zahrad s akcentem na
opatření k zadržování vody v zahradě – koncem roku
- newslettery – 3-4 x ročně – zhruba v každém ročním
období

Přírodní zahrada z.s. – plány do budoucna
Projekt spolufinancovaný z FMP CZ-AT 2014-2020 „Městská zeleň
– trvalky a popínavky – nové rostliny pro klimatickou změnu“ –
podán 09/20
Kdy? Rok 2021

Kde? Příhraniční region Jihočeský kraj a Dolní a Horní
Rakousko
Pro koho? Pro odbornou a část. i laickou veřejnost

Partneři Natur im Garten, Země HR
Co?
- workshopy a exkurze, informační listy a brožurky –
trvalky, popínavky, střešní zahrady

Přírodní zahrada z.s. – plány do budoucna
Další projekty a plánované aktivity
Vyškolení poradců a uspořádání seminářů pro
obce k ekologickému obhospodařování ploch
veřejné zeleně a zahájení certifikace obcí za
„Obec - Přírodní zahrada“ – před zpracováním
projektové žádosti do Česko-německého fondu
budoucnosti
Partnerství pro přeshraniční projekt Natur im
Garten ohledně propagace nepoužívání
substrátů s rašelinou (při její těžbě se
uvolňuje CO₂) – školení pro odborníky a
výroba krátkého filmu pro osvětu na veřejnosti
– rakouský partner podal 09/20 žádost na
přeshraniční projekt do FMP

Přírodní zahrada z.s. – plány do budoucna
Další projekty a plánované aktivity
Semináře, školení a výroba informačních
materiálů na téma biologické ochrany rostlin
vč. biozahradního doktora na webu –
plánováno podání projektu do FMP 01/21
25.-26.6.2021 – konference u příležitosti 20 let
přírodních zahrad v České republice na
Balinách (Vysočina)
…….

Za pozornost Vám děkuje Martina Petrová!
Pro případné další dotazy nás kontaktujte:
Přírodní zahrada, z.s.
Sídlo: Klášterská 140/II,
377 01 Jindřichův Hradec
Martina Petrová, projektová a finanční manažerka spolku,
tel.: 721 480 183, e-mail: martina.petrova@prirodnizahrada.eu
Martina Fišerová, projektová manažerka spolku,
tel.: 604 590 522, e-mail: martina.fiserova@prirodnizahrada.eu
Pavlína Fulínová, asistentka a organizační pracovnice spolku,
tel.: 607 245 049, e-mail: pavlina.fulinova@prirodnizahrada.eu

www.prirodnizahrada.eu

