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Program exkurze pro studenty a pedagogy Katedry zahradní a krajinné architektury, 

FAPPZ, ČZU v Praze 

ZLÍNSKO + OSTRAVSKO  
                                                                                                                               Verze: 24. 04. 2018 

Číslo exkurze: CR/1816 

Termín:  22. 05. – 25. 05. 2018 (3 noci) 

Počet osob:  50 (47 studentů + 2 pedagogové + 1 řidič) 

Celkem cena:    2.050,- Kč/os. (ubytování se snídaní + doprava busem) 

 

Rámcový program (změna vyhrazena) 

1. den 

22. 05. 2018 

úterý 

 07:45 hod. sraz v Suchdole před menzou, odjezd busem ČZU 

 08:15 hod. možnost nastoupení do busu na metru Opatov (ostrůvek u 

autobusových zastávek ve směru do centra) 

 Zahrada zámku Bučovice (dle času a dopravy na D1)  

 Kroměříž – prohlídka Podzámecké zahrady a Květné se specialisty NPU 

(vstupné 90 Kč)  

 Park Přílepy (dle času) 

přejezd do Zlína a ubytování - ubytovna MSI, Zlín, https://msi-zlin.cz/ubytovani 
(ubytování ve dvou až pětilůžkových pokojích, společné sociální zařízení na patře) 

2. den 

23. 05. 2018 

středa 

 snídaně v restauraci ubytovny (čaj, pečivo, talíř se šunkou, sýrem, máslo, marmeláda, 

míchaná vejce, párky) 

 Zlín – realizace Gahurův prospekt a Komenského sady. Prohlídka významných 

architektonických a urbanistických aspektů města (Baťovy domky, mrakodrap).  

 revitalizace průmyslového areálu Svit  

 Luhačovice – architektura lázeňského města 

ubytování: ubytovna MSI, Zlín 

3. den 

24. 05. 2018 

čtvrtek 

 snídaně v restauraci ubytovny (čaj, pečivo, talíř se šunkou, sýrem, máslo, marmeláda, 

míchaná vejce, párky), odjezd do Třince 

 Třinec - návštěva realizací střešní zahrady ve Vendryni. Realizace v areálu 

Třineckých železáren. 

ubytování: hotel VŠB Garni, Ostrava-Poruba, www.vsb.cz/ubytovani/cs/  
Ubytování v buňkách (1+2). Buňka se skládá ze dvou oddělených pokojů (jednolůžkový a 

dvoulůžkový) se společným sociálním zařízením. 

4. den 

25. 05. 2018 

pátek 

 snídaně v jídelně kolejí formou bufetu 

 Ostrava Poruba – prohlídka sídliště vybudovaného ve stylu socialistického 

realizmu.  

 oblast Dolní Vítkovice (národní kulturní památka) - revitalizovaný soubor 

industriální architektury dolů a hutí. Realizace střešní zahrady Světa techniky. 

návrat do Prahy v pozdních večerních hodinách 
 

CK AGRO TOUR PRAHA s.r.o. je pojištěna ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. Ve znění pozdějších předpisů č. pojistky Generali pojišťovna a.s., č. 
17101701274. 

 

 

 

 

https://msi-zlin.cz/ubytovani
http://www.vsb.cz/ubytovani/cs/
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V ceně předem uhrazených služeb je zahrnuto (v souladu s odborným programem, který si připravil 

objednavatel FAPPZ, ČZU): 3x ubytování (včetně místních poplatků a lůžkovin), 3x  snídaně, úhrada samostatného 

ubytování pro řidiče + 3x snídaně, zákonné pojištění CK (pojišťovna Generali). 
 

V ceně není zahrnuto: další stravování, vlastní bus doprava, průvodce CK AGRO TOUR Praha, s.r.o., veškeré placené 

vstupy v rámci společného i individuálního programu, pojištění účastníků skupiny na celou dobu exkurze vč. pojištění 

stornopoplatku v případě onemocnění. 

Vlastní bus ČZU (hrazen fakultou). Pojištění účastníků skupiny na celou dobu exkurze vč. pojištění stornopoplatku 

v případě onemocnění. 

 
 

Na exkurzi si vezměte s sebou:  

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

 

Vlastní ručníky a mýdlo doporučujeme vzít s sebou, protože nemusí být 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). 

 

 

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.  

 

 
 

 
 

 

 

 

PŘEJEME VÁM ŠŤASTNOU CESTU A HODNĚ HEZKÝCH ZÁŽITKŮ!!! 

 

 

 


