
Česko-rakouská KONFERENCE
s mezinárodní účastí na téma 

VEŘEJNÁ ZELEŇ
2. únor 2012, 9.30–17.00 hod.

Gartenbauschule Langenlois, Am Rosenhügel 15, 3550 Langenlois
Dolní Rakousko

Účast bezplatná!



Natur im Garten je dolnorakouský program, který 13 let podporuje v regionu zakládání sou-
kromých i veřejných přírodních zahrad a šetrnou zahradní turistiku. V rámci přeshraničního 
projektu „Přírodní zahrady bez hranic“ vás „Natur im Garten“ společně se spolupracujícími 
českými organizacemi zve na česko-rakouskou KONFERENCI s mezinárodní účastí na téma 
VEŘEJNÁ ZELEŇ. 

Konference je určena pracovníkům odborů životního prostředí a rozvoje měst, správcům veřejné 
zeleně, zahradním architektům a urbanistům, ale i zainteresované veřejnosti. Na programu 
budou témata ekologizace ploch veřejné zeleně, sociální význam veřejné zeleně, komunitní 
zahrady, soukromá péče o veřejné plochy a městské zahradničení. Referenti z Rakouska, České 
republiky a Německa budou prezentovat na tato témata zajímavé příspěvky a příklady z praxe. 

Program:
08.30 hod.: Registrace

09.30 hod.: Přivítání 

10.00 hod.: Natur im Garten a komunitní zahrady
DI Julia Hambrusch / sekce Natur im Garten („Příroda v zahradě“) /

 Rakousko

10.15 hod.: Přehled studií „Natur im Garten“
DI Gerda Hüfing / Natur im Garten Akademie / Rakousko

10.30 hod.: „Urban Gardening“ – O návratu zahrad do měst
 Dr. Christa Müller / Nadace anstiftung & ertomis / Německo

11.30 hod.: Pauza na kávu

12.00 hod.: Otevřená zahrada – unikátní ekologický projekt v Brně
Lucie Komendová, M.Sc. / Zahradní a krajinářská architektura 

 Atelier Gaia / Česká republika

13.00 hod.: Diskuse

13.30 hod.: Polední pauza

15.00 hod.: Plochy veřejné zeleně a komunitní zahrady – řešení pro trvale 
 udržitelný rozvoj měst

Ing. Julie Horká / zahradní architektka / Česká republika

15.30 hod.: Nová komunitní zeleň – komunitní a interkulturní zahrady v Rakousku 
Dr. Nadja Madlener / Gartenpolylog – platforma komunitních zahrad /

 Rakousko 

16.00 hod.: „Fascinace zeleninou – městské zahradničení na balkoně a terase“
 DI Wolfgang Palme  / LFZ (Lehr- und Forschungszentrum Gartenbau /
 Vzdělávací a výzkumné centrum pro zahradnictví) Schönbrunn / Rakousko

16.30 hod.: Diskuse

17.00 hod.: Ukončení konference

Na konferenci je nutné se přihlásit na e-mailu: veronika.fiserova@veronica.cz (tel.: 00420 775 381 675) 
do 13. ledna 2012. Účast na konferenci je bezplatná, a to vč. občerstvení s kávou a nápoji. Účastník/účastnice si 
hradí vlastní dopravu a může si objednat na vlastní náklady oběd (cena 8,- EUR na osobu).  Pozvánku i formulář 

k přihlášení na akci najdete na www.prirodnizahrada.eu.  


