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POZVÁNKA NA SEMINÁŘ  

Ekoporadny – Jak na přírodní a školní zahrady

Lipka, Kamenná 20, Brno, 12. srpna 2021 

Pro koho je seminář určen 

Seminář je určen pro pracovníky i vedoucí ekoporaden. 

Vzdělávací cíl semináře 

Vzdělávacím cílem semináře je seznámit s možnými aktivitami ekoporadny v oblasti zvýšení povědomí 

občanů o důležitosti spolupráce s přírodou (zvýšení biodiverzity, ochrana ohrožených druhů flory i 

fauny, zadržení a využití srážkové vody v zahradě, zahrada bez chemie, ekonomické benefity přírodní-

ho zahradničení, zahradní turistika a další navazující témata).  

Anotace semináře 

Seznámit účastníky s aktuálními informacemi a trendy v oblasti přírodního zahradničení, zahradního 

vzdělávání, budování a rozvoje školních zahrad. Nastínění možných aktivit ekoporadny v oblasti adap-

tačních a mitigačních opatření na změnu klimatu pomocí zelené infrastruktury měst i obcí. Kde hledat 

zdroje informační, finanční, odborné i realizační. 

Oblasti: přírodní zahrady, školní zahrady, zahradní pedagogika, adaptační a mitigační opatření neje-

nom v zahradě, dotace pro jednotlivce, strategie krajů a měst na klimatickou změnu – příklady 

dobré praxe. 

Sdílení zkušeností účastníků. 

Předpokládaný časový harmonogram 

8:00 - 8:30 Úvod, představení Pavučiny a Lipky, seznámení s účastníky - Dana Křivánková 

 

8:30 -  10:00 Principy a prvky přírodních zahrad – Petra Štěpánková 

 

10:00 - 11:30 Školní zahrady – Pavlína Žilková 

 

12:00 - 13:30 Exkurze do zahrady U Řeky – ukázková přírodní zahrada – Petra Štěpánková/ Dana Kři-

vánková 

 

13:30 - 14:00 Zahradní poradenství – nejčastější dotazy, osvědčené tipy - Dana Křivánková 

 

 

14:00 - 15:00 Adaptační strategie na klimatickou změnu – zadržení vody v zahradě, doporučený  

sortiment vhodných rostlin a pěstebních technologií - Dana Křivánková 

 



 

Seminář se uskuteční s finanční podporou Ministerstva životního prostředí  

 

 

 

 

 

  

15:00 - 16:30 Štěrkový záhon, mulčování, zelené střechy, vertikální záhon, semenaření - Pavlína Žilko-

vá/ Alena Uhříčková/ Petra Štěpánková 

 

16:30 - 17:00 Reflexe semináře, předání osvědčení účastníkům - Dana Křivánková 

 

Pro vydání osvědčení je nutné absolvovat celý seminář v počtu 8 hodin. Pokud odjedete dříve, bude na 

Vašem osvědčení uveden pouze počet absolvovaných hodin.  

Metody a formy využité v rámci semináře 

Diskuse, sdílení, přednášky, vzájemné učení, exkurze do ukázkové přírodní zahrady U Řeky a zpětná 
vazba. 

Lektorský tým 

Seminář povede lektorský tým organizace Lipka - Ing. Dana Křivánková, Ing. Petra Štěpánková, Mgr. 

Pavlína Žilková.  

Cca 1 – 2 týdny před seminářem Vám bude zaslán podrobný program a další organizační informace. 

Účastnický poplatek 

Účastnický poplatek činí 500 Kč pro členy Pavučiny, 1 000 Kč pro ostatní účastníky. V ceně je zahrnuto 

stravování – plná vegetariánská penze a program. Cena nezahrnuje dopravu účastníků do místa konání 

semináře. Seminář je určen pro minimálně 15 účastníků a maximálně 22 účastníků, přednost mají dříve 

přihlášení.  

Účastnický poplatek bude uhrazen na účet Pavučiny na základě vystavené faktury po uzavření přihlašo-

vání. Poplatek se hradí předem a je nevratný. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semi-

náře zúčastnit, může jeho vysílající organizace vyslat náhradníka. 

Seminář není akreditovaný.   

Na Kamenné je možné přespat před i po semináři ve vlastním spacáku na matraci za 75,- 

Kč/účastník/noc. 

Přihlášky 

Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozději však 30. červ-

na 2021. Po tomto datu je možné se přihlásit pouze na základě osobní domluvy. Pokud zájem o semi-

nář výrazně převýší jeho kapacitu, vyhrazuje si Pavučina právo dodatečně omezit počet účastníků 

z jedné organizace. S přihlášením neváhejte.  

V případě, že bude přihlášeno méně než 15 účastníků, nebude se seminář konat. Není to v našich fi-

nančních možnostech.  

 

Přihlašování probíhá vyplněním přílohy „Lipka_Kamenna_prihlaska_EP“ a zasláním na adresu: in-

fo@pavucina-sev.cz. O přijetí přihlášky budete informováni obratem, o realizaci semináře a Vašem 

zařazení do něj budete informováni nejpozději do 2. července 2021. 
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Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely školení dle naří-

zení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob 

v souladu se zpracováním osobních údajů a jejich předání třetí osobě (organizátorovi semináře).  

Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108 
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