
 
 

Projekt „Adaptace na klimatickou změnu pomocí zelené infrastruktury“ 

 

Informace k pracovnímu semináři  

Seminář se koná v rámci projektu „Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury“ 
(Klimatická zeleň, ATCZ142) spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj v rámci programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika.  

Místo konání: Hotel Strážnice, salonek Hubert, Předměstí 3, 696 62 Strážnice  

Datum a čas konání: 8.11.2018 od 13:00 

Přednášející: Bc. Dominik Grohmann 

Vystudoval environmentální studia a filozofii na Masarykově univerzitě. V minulosti působil například 

v Hnutí Brontosaurus jako koordinátor projektu Akce příroda. Momentálně působí jako Potulný sadař 

a zároveň je členem redakce ekologicko-společenského časopisu Sedmá generace. Jeho specializací 

jsou především ovocné stromy a keře. 

Program semináře: 

1. Úvod - malé ohlédnutí za vývojem v projektu 
2. Možnosti financování následné péče vysazené zeleně z rozpočtu Jihomoravského kraje 
3. Odborná prezentace s následujícím obsahem: 

- poradenství v oblasti vyhledávání vhodné lokality 

- určení vhodného sadebního materiálu v dané lokalitě, 

- představení vhodných druhů zeleně typických pro území JMK  

- postup výsadby dřevin 

- představení a specifikace použití půdních kondicionérů  

- ukázky příkladů dobré a špatné praxe  

- ukázky z komunitních výsadeb – možnosti a postupy realizace komunitních výsadeb 

4. Neformální diskuse  
5. Závěr 

Předpokládaná doba trvání semináře 2 hodiny. 

Cílová skupina: představitelé obcí, podnikatelé v zemědělství, občanské iniciativy v území místních 
akčních skupin, dobrovolných svazků obcí, MAS, ZŠ a MŠ 

Přihlašování na seminář:  

Účast na pracovním semináři je bezplatná. Přihlášeným účastníkům bude poskytnuto drobné 
občerstvení. Svoji účast prosím potvrďte na e-mail kubicek.tomas@kr-jihomoravsky.cz  do 31.10.2018 
do 16:00. Další informace lze získat na tel. 541 651 363, 541 651 385, 541 651 348. V případě, že se 
rozhodnete zúčastnit semináře, prosíme o vyplnění přiloženého formuláře „Souhlas se zpracováním 
osobních údajů“ a zaslání ve verzi word (nemusí jít o scan dokumentu s podpisem) na výše uvedený 
e-mail.  
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