
 
 

Program exkurze Katedry zahradní a krajinné architektury, 
FAPPZ, ČZU v Praze 

JIŽNÍ MORAVA         
10. – 14. 6. 2019  

Verze 29.5. 2019 

 
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 
vychutnáme zřejmé i skryté zahradnické umění i potměšilosti.  
 
 
 
 

 
 

Rámcový program (změna vyhrazena):                                                    

 
1.den 

10. 06. 2019  
pondělí 

 

 9:30 hod. BRNO - setkání účastníků a uložení zavazadel v Hotelu Palacký, Kolejní 2, 
612 00 Brno (doprava individuálně) 
Komentované prohlídky realizací:  

 Slovanské náměstí  

 Sady Národního odboje (individuálně oběd) 

 Björnsonův sad 

 Zahrada vily Tugendhat v Brně 

 Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity 

 Ubytování Hotel Palacký Brno (2 lůžkové pokoje, lůžkoviny) 

 
2.den 

11. 06. 2019  
úterý 

 

 7:30 snídaně (v ceně) 

 8:00 odjezd 

 Zahrady v rakouském Tullnu (ekologická zahradní výstava, vzorové zahrady, 
spousta inspirace, přírodní dětské hřiště), (studentské vstupné 11,-Eur/os.) 

 Ubytování internát v Břeclavi (Domov mládeže, Bří. Mrštíků 2202/4, Břeclav), (3 až 
4 lůžkové pokoje, společné soc. zařízení, lůžkoviny) 

 
3.den 

12. 06. 2019  
středa 

 7:30 snídaně (v ceně) 

 8:00 odjezd 
Lednicko-Valtický areál (UNESCO, nejvýznamnější krajinářské úpravy v Česku) 

 Kolonáda na Rajstně 

 Zámecký park Valtice, oběd 

 Lednické rybníky 

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

 Návrat na internát v Břeclavi 

 
4.den 

13. 06. 2019  
čtvrtek 

 

 7:30 snídaně (v ceně) 

 8:00 odjezd 

 Zámeček Rendez-vous 

 Plavba lodí od Janova hradu k Minaretu (160,- Kč/os.) 

 Mikulov zámecká zahrada, Svatý kopeček 

 Apollonův chrám 

 Návrat na internát v Břeclavi 

     



 
5.den 

14. 06. 2019  
pátek 

 7:30 snídaně (v ceně) 

 8:00 odjezd 

 Lednice - Tematické zahrady ZF MENDELU 

 Oslavany obnova areálu zámku, výsadby, štěrkové záhony 

 Havlíčkův Brod – Smetanovy sady, Park Budoucnost 

 Cca 18:00 hod. příjezd do Prahy ČZU 
 

 
 
Kontaktní osoby:  Ing. Jindřich Vaněk jindrichvanek@af.czu.cz , Ing. Lucie Hladíková hladikoval@af.czu.cz  
 
 

Organizační  

 
Cena: 1.790,-  Kč/osoba  
 
Cena zahrnuje: 4x ubytování se snídaní, doprava, pedagogický doprovod a řidič. 
 
Cena nezahrnuje: individuální stravování, vstupné (zahrady v Tullnu, plavba lodí od Janova hradu), 
připojištění na 1 den do Rakouska (doporučeno) a další individuální náklady. 
                 
Vezměte s sebou:  
Kartičku zdravotního pojištění, občanský průkaz nebo cestovní pas, kartičku ISIC (na uplatnění 
studentských slev při vstupu), oblečení do deště a pohodlné boty vhodné na pěší turistiku. 
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