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danému stanovišti a vhodné zejména pro 
komunální oblasti a také na ekologickou 
péči podle kritérií „přírodní zahrady“.

Během procházky městem Tulln na
hlédnete do praxe zahradníků města 
Tulln. Vedoucí zahradnice Marie Therese 
Heckl vám představí rozmanitě navržené 
a ekologicky udržované zelené plochy v 
Tullnu a rovněž ukáže, jaká opatření na 
výsadbu a údržbu se osvědčila. 

V zahradnictví Hameter vás jednatel 
Xandl Schmidhammer provede ekolo
gickou pěstírnou trvalek a předá vám 
své znalosti o početných druzích rostlin.

Město Tulln a spolek „Natur im Garten“ 
vás srdečně zvou na tuto akci a těší se 
na živou výměnu zkušeností s obcemi, 
správci zeleně a zájemci.

„KLIMATICKY ODOLNÉ ZELENÉ 
PROSTORY“

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE V TULLNU

středa 24.8.2022, exkurze

POZVÁNKA

Stojíme před úkolem nalézt udržitelná řešení pro dvě největší výzvy 
současné doby – změnu klimatu a ztrátu biologické rozmanitosti. Chceme 
proto inspirovat obce, aby se zaměřily na rozmanitou a ekologicky hodnot-
nou výsadbu v zelených prostorách a vyměňovaly si své poznatky a nápady.

Během dvojjazyčné exkurze se odborníci 
z oblasti zahradní architektury a úpravy 
zelených prostor podělí o své know-how 
týkající se výsadby a koncepce zelených 
prostor s ohledem na změnu klimatu. 

Nejdříve vás odborník Stefan Streicher ze 
spolku „Natur im Garten“ provede ukáz
kovými zahradami DIE GARTEN TULLN, 
které jsou navržené a udržované podle 
ekologických principů. Důraz je kladen na 
klimaticky odolné rostliny přizpůsobené 
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09:00 – 10:30  Komentovaná prohlídka DIE GARTEN TULLN,  
Stefan Streicher „Natur im Garten“

 Místo setkání: Am Wasserpark 1, 3430 Tulln

10:30 – 11:00  Procházka lužní krajinou Tullner Au k promenádě  
Donaulände,  
následně osvěžující nápoje

11:00 – 12:30  Procházka městem Tulln s komentovanou prohlídkou  
„klimaticky odolných zelených prostor“, 
vedoucí zahradnice Marie Therese Heckl 

	 Místo	setkání:	Památník	Nibelungů,	Nibelungenplatz	1,	3430	Tulln

13:00 – 14:30  Oběd na terase v restauraci „Die Gärtnerei“
 Místo setkání: „Die Gärtnerei“, Am Wasserpark 1, 3430 Tulln

15:00 – 16:00  Prohlídka trvalkové školky Hameter,  
jednatel Xandl Schmidhammer 

 Místo setkání: Hameter, Werthfeldstraße 33, 3441 Baumgarten

PROGRAM EXKURZE – STŘEDA 24.8.2022

www.naturimgarten.at/projekt-sym-bio.html

Více informací o projektu SYM:BIO 

Přihlášení u spolku „Natur im Garten“ 
nejpozději do 16. srpna 2022  
telefonicky +43(0)2742/74333 nebo  
e-mailem gartentelefon@naturimgarten.at. 

Přihlášení a kontakt:
Účast	je	bezplatná,	oběd	není	hrazen.	 
Prosíme	o	potvrzení	účasti,	akce	je	 
z	organizačních	důvodů	omezena	na	
maximálně	50	účastníků.	Akce	bude	 
probíhat	dvojjazyčně	v	němčině	a	češtině.

Žádáme	o	dodržování	aktuálně	platných	
předpisů	v	souvislosti	s	covid-19.

Přeshraniční projekt SYM:BIO (ATCZ234) je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského 
fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020.
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