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

JIŽNÍ ČECHY
(5.) 6. – 10. 6. 2022
Verze 27.5. 2022

V prosluněném kraji jižních Čech se zaměříme zejména na vychutnání široké škály témat našeho
krásného oboru. Na exkurzi navštívíme velké krajinné kompozice Schwarzenbergů i zahrady
malého měřítka. Uvidíme historické i moderní, správné i ty druhé řemeslné zahradnické postupy a
specifické ekologické přístupy. V rámci tuzemské exkurze nahlédneme i do krajin našich jižních
sousedů, které jsou s našimi jižními Čechami historicky a kulturně nedělitelně spjaty.

Rámcový program (změna vyhrazena):
• Pro zájemce možnost ubytování v předvečer (Aeroklub Č.B., letiště Hosín
0. den
č.p. 109) od 18:30. Příjezd po vlastní ose, nebo veřejnou dopravou na
5. 6. 2022
Hlubokou nad Vltavou - nutno nahlásit předem čas a způsob příjezdu. V
neděle
případě nahlášení příjezdu předem s odvozem do ubytování pomůžeme,
zajistíme (viz též organizační informace - cena).
• večeře možná individuálně v restauraci na ubytování do 20 hod.
• 6:00 odjezd účastníků od menzy v Suchdole
1. den
• 7:45 snídaně pro ubytované již od neděle bude poskytnuta (v ceně)
6. 6. 2019 • ubytování (Aeroklub Č.B., letiště Hosín č.p. 109) nově příchozích a příp.
pondělí
ráno se individuálně se dopravivších.
• 8:45 prezence, odjezd do Hluboká n. Vlt. - zámecký park I. Sever, zámecká
zahrada, věž, park II. (historie, vodní systém, krajina, údržba, kompozice,
komponovaná krajina a souvislosti)
• oběd - Hluboká náměstí
• Hluboká n. Vlt. - Munický rybník, Zámek Ohrada (ZOO), Dvůr Vondrov
(komponovaná krajina - horizont chodce, Schwarzenberské stopy)
• Hluboká Podskalí - České Vrbné vodácký areál (historie, kompozice, vodní
soustava, vodní dílo - František Roith, venkovské architektura jihočeských
Poznámka:
blat, novodobé aktivity - volnočasové využití, přístaviště, zvedací mosty,
Cíle programu
1. a 2. dne
přístavy, umělý kanál).
mohou být dle
►Přesun Hluboká Podskalí – Bavorovice - Č.Vrbné: zájemci na vlastních
situace mezi
IN-line bruslích (s M. Augustinem, cca 6 km, na vlastní zodpovědnost),
oběma dny i
ostatní autobusem.
v každodenním
• České Budějovice - park 4Dvory - oceněná realizace moderního
pořadí
městského parku (revitalizace brownfieldu, pobytové aktivity, vazby na
vyměňovány.
město, stavby v parku, sukcese)
• 19:00 večeře možná individuálně v restauraci na ubytování

2. den
7. 6. 2019
úterý

3. den
8. 6. 2019
středa

4. den
9. 6. 2019
čtvrtek

5. den
10. 6. 2019
pátek

• 8:00 snídaně (v ceně)
• 9:00 odjezd - Vrbenské rybníky (středověká rybniční soustava, ptačí
rezervace)
• dům z přírodních materiálů a rodinná zahrada Acer Campestre (moderní
stavba a rodinná zahrada v přírodě, postupně vznikající zahrady, vegetační
střecha, vazba zahrady na obytný interiér)
• oběd - Restaurace Bergamo
• České Budějovice - park Stromovka, Sokolský ostrov, park Háječek,
prostor Německého domu, Park Dukelská, (systém zeleně - přechod
krajina-město, voda ve městě, historické prostory a souvislosti)
• České Budějovice - Dlouhý most, Jiráskův Jez, berma Vltavy (pobytové
úpravy, přístaviště, městská zeleň, vodní toky - regulace řek, městská
prostranství)
• 18:00 večeře možná individuálně v restauraci na ubytování
• 8:00 snídaně (v ceně)
• 9:00 opuštění ubytování, odjezd - Kratochvíle - zámek a zahrada (kultura
renesance a poslední Rožmberkové)
• Holašovice VPR UNESCO (sídelní struktura obce v návaznosti na krajinu,
architektura, památková péče, turismus)
• Oběd – Holašovice
• CHKO Blanský les - průjezd busem - předhůří Šumavy, krajina malých
měřítek, Kleť (lanovkou, 200 kč) - rozhledna Blanský les (smíšený les, jižní
Čechy - dálkové souvislosti, nejstarší zděná rozhledna v Čechách)
• CHKO Blanský les - Třísov - keltské oppidum (náznaky v krajině), návštěva
zříceniny hradu Dívčí kámen, průrva Vltavy (historická krajina a souvislosti
nejstaršího osídlení Čech)
• CHKO Blanský les - revitalizace vodního toku u historické obce Borová
(historická venkovská krajina, vzorový přístup k revitalizaci)
• 18:30 ubytování - Ubytovna Český Krumlov (Nové Spolí, Tichá 121)
• večeře Český Krumlov, Nové Spolí individuálně
• 7:45 snídaně (v ceně) v přilehlé restauraci Kavalírka
• 8:45 odjezd směr Rakousko – Kremsmuenster - zahrada zámku
Kremsegg (Landesgartenschau OOe 2017)
• oběd Stiftschaenk Kremsmuenster
• rozhledna Gutersberg
• Linec - moderní krajinářské úpravy veřejného prostoru návštěvnického
centra železáren Stahlwelt Voest-Alpin
• Linec centrum a nábřeží Dunaje (Dunaj a stavby pro kulturu v přírodním
rámci, náměstí a veřejné prostory, hrad a parkové úpravy)
• 19:30 návrat do ubytování
• večeře Český Krumlov, Nové Spolí individuálně
• 8:30 snídaně (v ceně) v přilehlé restauraci Kavalírka
• 9:30 opuštění ubytování, odjezd – Český Krumlov - zámecká zahrada, dle
situace zahrada na skále (Alpinium) (renesančně-barokní architektura,
novodobé úpravy, MPR a turisté, řeka)
• Český Krumlov - kláštery a jejich zahrady, centrum, úprava nábřeží,
městský park, Plešivec - dům Egona Schieleho
• oběd Český Krumlov individuálně
• Český Krumlov – Latrán
• Červený Dvůr - zámecký park (pronikání krajinářského parku do
komponované zahrady geometrického typu, krajinné vazby, stavby- typické
příslušenství zámeckých parků 18-19. stol, současný provoz a prezentace
• Cca 19:30 hod. příjezd do Prahy (pravděpodobně trasou přes Písek)

Organizační informace
Předpokládaná finální cena:
3.500,- Kč/osoba (příjezd v neděli), 3.080 ,- Kč/osoba (příjezd v pondělí)
Cena zahrnuje: 4x ubytování se snídaní, doprava, pedagogický doprovod, průvodcovské
služby, připojištění na 1 den do Rakouska
Cena nezahrnuje: individuální stravování, vstupné, 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, zájemci IN-line brusle (viz program den první)
Ubytování:
1) Aeroklub České Budějovice, letiště Hosín č.p. 109 ( www.letiste-hosin.cz ) Ubytování
ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích. Společné umývárny s toaletami. Lůžkoviny a
ručníky v ceně.
2) Ubytovna Český Krumlov, Nové Spolí, Tichá 121 ( www.ubytovna-cesky-krumlov.cz )
Ubytování ve čtyř, pěti, a šestilůžkovém pokoji, dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích.
Společné umývárny s toaletami. Ručníky mýdlo atp. vlastní. Lůžkoviny v ceně.
Kontaktní osoby:
Ing. Jindřich Vaněk
augustinm@af.czu.cz

jindrichvanek@af.czu.cz,

Ing.arch.

Martin

Augustin,

Ph.D.

