
 AGRO TOUR Praha, s.r.o. 
cestovní kancelář – tour operator 

                                               Brdičkova 1878/2 

                                                       155 00 Praha 5 

                                                    
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 37001 dne 26.4.1995 

                                                                                              Člen Asociace českých cestovních kanceláří a agentur 
 

                                                                                                                  Verze ze dne 18.3.2016 

Č. exkurze   :   CR/1610 

Termín        :   04. 5. – 08. 5. 2016 (4x ubytování, 4x snídaně, 2x večeře) 

Počet osob             :   36  +  (2 doprovod + 1 řidič) 

Cena:    :  2420 Kč / osoba (průvodci a vstupy v hodnotě 355 Kč započteny) 

Cena pojištění  :   + 60,- Kč/osoba/pobyt (dobrovolné pojištění storna, úraz) 
 

 

Rámcový program (změna vyhrazena):                                                    

1. den  

04. 05. 2016 

středa 

 
 

 06:45 hod. setkání účastníků před menzou ČZU, 7:00 odjezd. 

 Revitalizace řeky Blanice ve Vlašimi 
 Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (Žďár n. Sázavou), 

památka UNESCO, stavitel J.B.Santini, vstupné hromadné 50,- Kč na osobu, prohlídka  

 možné občerstvení ve stánku u skanzenu v Modré  

 Obec Modrá - vesnice roku, Archeoskanzen, vodní svět - sladkovodní „ akvarium 

pod rybníkem“- koupací jezírko, krajinářské úpravy – mokřad, rybníky, remízky, vinice, 

rozhledna  

 Zlín – nocleh na kolejích koleje VŠ UTB (dvou až třílůžkové pokoje s možností 

využívání kuchyňky. Sociální zařízení a kuchyňka na každém patře.) 

 

2. den  

05. 05. 2016 

čtvrtek 

 
 

 07:30 hod. snídaně, 08:00 hod. odjezd 

 Zlín – urbanistické zásady – pohled z „ mrakodrapu“, revitalizace 

průmyslového areálu Svit  

 Návštěva typizovaného baťovského půldomku 

 Gahurův prospekt – veřejný prostor / výklad autorek - arch. Maršíkové, arch. 

Ressové/ 

 Park Komenského - rekonstrukce /Sendler-Babka/ 

 Ekocentrum Hoštětín - vlastní spalovna štěpky, solární energie v obci, sad - 

domácí odrůdy, sušárna, moštárna, ekohospodaření, pasívní dům ekocentra  

 Dle času – Bojkovice - revitalizace centra obce, Zlín- lesní hřbitov, objížďka s 

prohlídkou regenerace sídliště Bartošova čtvrt a Jižní svahy. 

 Zlín – nocleh na kolejích koleje VŠ UTB  

3. den  

06. 05. 2016 

pátek 
 

 

 07:30 hod. snídaně, 08:00 hod. odjezd 

 Kroměříž - Květná zahrada (UNESCO) + skleník, oběd individuálně dle 

možností 

 Vysoké pole - vesnice roku, fungující environmentální centrum, prohlídka 

s výkladem, nová křížová cesta, bylinková zahrada, chov ovcí  

 Soláň – nocleh Horská chata Karolínka (večeře v ceně /bez nápojů/, 2 až 7 

lůžkové pokoje se sociálním zařízením na chodbě, antukové hřiště, slunečná terasa, gril, 

stolní tenis, jídelna, bar, selská jizba, 2 klubovny aj.) 

4. den  

07. 05. 2016 

sobota 
 

 

 08:00 hod. snídaně, 08:30 hod. odjezd 

 Soláň - Atelier Hoffmann - zahrada, spolupráce s výtvarníky, plastiky v krajině, 

galerie v nové zvonici 

 možné občerstvení v chatě Ogar 

 Rožnov p. Radhoštěm Skanzen – prohlídka s bývalým panem ředitelem ing. 

Koukalem - valašská dědina, Mlýnská dolina, různé přístupy při budování skanzenu.  

 Soláň – nocleh Horská chata Karolínka (večeře v ceně)  

 

Program exkurze organizované pro Katedru zahradní a krajinné 

architektury FAPPZ ČZU 

MORAVA 



5. den  

08. 05. 2016 

neděle 
 

 

 07:30 hod. snídaně, 08:00 hod. odjezd 

 Hranice na Moravě – Podzámecká zahrada nová realizace parteru 2015 a 

sady Československých legií rekonstrukce 2012 

 Olomouc – Centrum sportu a zdraví Omega - park roku 2009 a NH 

Hoteles Olomouc – střecha roku 2014, průvodce Ing. Radek Pavlačka – firma 

Zahrada Olomouc spol. s r.o., Volno na oběd. V historické centru města Olomouc – 

možno shlédnout místní dělnický Orloj 

 Čechy pod Kosířem - zámek s barokní úpravou, velkým parkem, rekonstrukce 

parteru a oranžerie 2014, přírodní park Velký Kosíř 

 cca příjezd do Prahy v pozdních odpoledních hodinách 
 

 

 
 
 
 

Obědy a večeře budou řešeny většinou individuálně formou rozchodu ve vhodných lokalitách. 

V ceně předem uhrazených služeb je zahrnuto (v souladu s odborným programem, který si připravil 

objednavatel FAPPZ, ČZU): 4x ubytování (včetně místních poplatků), 4x snídaně, 2x večeře /bez nápojů/,, 

zákonné pojištění CK (pojišťovna Generali) 
 

V ceně není zahrnuto: vlastní bus ČZU (hrazen fakultou), veškeré placené vstupy v rámci společného i 

individuálního programu, pojištění účastníků skupiny na celou dobu exkurze vč. pojištění stornopoplatku 

v případě onemocnění. 
 

Dobrovolné pojištění včetně storna (z důvodu nemoci) je možné předem objednat u CK AGRO TOUR 

Praha, s.r.o.: 12,- kč/ osoba / den (pojišťovna UNIQA D5S s pojistným plněním 80% z ceny exkurze), na 

vyžádání zašleme plný rozsah pojištění 

 

UPOZORŇUJEME, že cestovní pojištění neobsahuje příplatek na rizikové sporty. Doporučujeme bližší 
informaci u pojišťovny v místě bydliště. 

V případě pojistné události úrazu nedochází k likvidaci pojistné události při zjištění alkoholu nebo omamných 

látek. 

 
 

Oblečení: 

Doporučujeme do Vašeho zavazadla zabalit sportovní oblečení, turistickou obuv (žabky apod. neomlouvají 

z náročnějších pěších etap), sluneční brýle, opalovací krém, pokrývku hlavy, ale i pláštěnku nebo deštník. 

Eventuálně bude možno využít i plavky. 

 

Na exkurzi si vezměte s sebou:  

kartičku zdravotního pojištění (předkládáte při návštěvě lékařů a zdravotních zařízení v ČR).  
 

Vlastní ručníky a mýdlo doporučujeme vzít s sebou, protože nejsou k dispozici na všech ubytovacích 

místech v plném rozsahu. 

 
 

Nezapomeňte si také vzít s sebou Váš platný občanský průkaz a kartu ISIC/ITIC (pro případ, že bude na 

některých navštívených místech možné čerpat z toho vyplývající slevy). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEJEME VÁM ŠŤASTNOU CESTU A HODNĚ HEZKÝCH ZÁŽITKŮ !!! 

 

 

tel.:      235 518 118               Bankovní spojení ČS, a.s. Praha 5             IČO:              636 75 421 

fax:          235 518 118      číslo účtu: 134790319/0800  (platby na účet ČZU!)    DIČ:  CZ63675421 

mobil:      604 985 756                  www.agrotour-praha.cz                     info@agrotour-praha.cz 


