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V prosluněném kraji Jižní Moravy se zaměříme zejména na vychutnání široké škály témat našeho krásného 
oboru Zahradní a krajinné architektury. Na exkurzi se seznámíme a navštívíme, velké krajinné kompozice i 
zahrady malého měřítka, výukové i vzorové zahrady, uvidíme správné řemeslné zahradnické postupy, 
poznáme spoustu zajímavých rostlinných druhů, specifické ekologické přístupy v krajinné architektuře a 
vzorový management údržby zeleně, vychutnáme zřejmé i skryté zahradnické umění i potměšilosti.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Rámcový program (změna vyhrazena):                                                    

 
1.den 

12. 06. 2017  
pondělí 

(Samostatná část 
exkurze ve 

spolupráci se SZIF) 

 7.45 hod. setkání účastníků v Suchdole před menzou ČZU 

 Mělnické Vtelno – přestávka na kávu, blok seminářů (ochrana půdy, pozemkové 
úpravy)  

 Návštěva realizací pozemkových úprava v okrese Mělník - Kadlín, Liblice, Hostín a 
Vidim. Oběd zajištěn v pivovaru Neumann v Mělnickém Vtelně. 

 18:00 hod. ukončení exkurze, příjezd na ČZU 

 
2.den 

13. 06. 2017  
úterý 

 

 7.45 hod. setkání účastníků v Suchdole před menzou ČZU 

  Zahrada vily Tugendhat v Brně (UNESCO) 

  Park v okolí Lednického zámku (unikátní palmový skleník, anglický krajinářský park) 

  Ubytování na internátu v Břeclavi 

 
3.den 

14. 06. 2017  
středa 

  Lednicko-Valtický areál (UNESCO, nejvýznamnější krajinářské úpravy v ČR) 

  Zámecký park Valtice 

  Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích 
 

 
4.den 

15. 06. 2017  
čtvrtek 

 

 Zahrady v rakouském Tullnu (ekologická zahradní výstava, vzorové zahrady, 
spousta inspirace, přírodní dětské hřiště) 
 

 
5.den 

16. 06. 2017  
pátek 

  Vzorová moravská vesnice Ratíškovice (zelené stuhy za péči o zeleň a životní    
 prostředí, Vesnice roku a další ocenění)  

  CHKO Bílé Karpaty (výjimečný krajinný ráz, květnaté louky, speciální krajinný   
 management, péče o citlivá území)  

  Cca 19:00 hod. příjezd do Prahy ČZU 
 

 
 
Kontakt:  Ing. Lucie Miovská, Ph.D.  tel. 731 467 429, miovska@post.cz  
                 Ing. Jindřich Vaněk,  
                 Ing. Lucie Hladíková 

     
 



 
 

Organizační  
 
Cena: 2.300,-  Kč/osoba  

Cena zahrnuje: 3x ubytování se snídaní, oběd první den, individuální cestovní pojištění do 
Rakouska, placené vstupy (Bylinková zahrada Valtice, Palmový skleník, Zahrady v Tullnu)   

                 
 
Vezměte s sebou:  

- Kartičku zdravotního pojištění, Občanský průkaz nebo Cestovní pas, oblečení do deště  
 
Stravování: 

- Oběd první den hrazen 
- Na internátu v Břeclavi zajištěny snídaně 
- Oběd druhý den bude řešen vlastní svačinou, třetí až pátý den a všechny večeře formou 

rozchodu. 
 
Ubytování: 

- 2.- 4. den na internátu v Břeclavi (2 až 4 lůžkové pokoje, společné soc. zařízení, lůžkoviny)  
 

 

 

 


