
 

 
 
 

  
 

  

 
 

PŘÍRODNÍ ZAHRADA SRDEČNĚ ZVE NA EXKURZI  
PO UKÁZKOVÝCH PŘÍRODNÍCH ZAHRADÁCH DOLNÍHO RAKOUSKA 

 

 
 
PROGRAM EXKURZE NA TÉMA VEŘEJNÁ ZELEŇ: 
Die Garden Tulln a Kirchberg am Wagram 
 
15. 6. 2019 odjezd z Jindřichova Hradce a Třeboně 

Poznámky: Drobné změny v časovém harmonogramu vyhrazeny.   

Fotografie jsou pořízeny spolkem Přírodní zahrada z.s. a Die Garten Tulln. 

 

 

 

Exkurze je zdarma v rámci projektu Klimatická zeleň ATCZ142 

v programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020. 

6:45 Sraz účastníků v Jindřichově Hradci na autobusovém nádraží, nástup 

7:30 – 7:45 Sraz účastníků v Třeboni u autobusového nádraží, nástup 

10:00 – 11:30 Die Garten Tulln – komentovaná prohlídka 

11:30 – 14:00 Die Garten Tulln – individuální čas na prohlídku zahrady, možnost 
zakoupení oběda v místní restauraci  

14:30 – 16:30 Kirchberg am Wagram -  komentovaná prohlídka 

16:30 – 18:45 Odjezd do Třeboně 

19:15 Předpokládaný návrat do Jindřichova Hradce 



 

Obec Kirchberg am Wagram – odkaz zde 

 

Před 15 lety začala obec Kirchberg am Wagram postupně přeměňovat  

veřejný zelený prostor v ovocnou zahradu, tak aby zachovala rozmanitost v rámci ovocných 

druhů i pro následující generace. První 

výsadby se prováděly v mateřské školce, po 

níž následoval školní dvůr. Park alchymistů 

2007 jako mezigenerační místo setkávání byl 

dalším milníkem. V roce 2015 obsadil tento 

koncept 3. místo v mezinárodní soutěži 

European Award for Ecological Gardening. 

 

 

 

 

Die Garten Tulln – odkaz zde 

 

Stálá ekologická výstava přírodních zahrad 

neboli Zahrada v Tullnu je první evropská ekologická 

zahradní výstava. Na jediném místě na ploše 50 hektarů 

naleznete přes 50 typů reálných zahrad o rozloze od 80 

do 800 m2. Projekt vznikl v bývalých mokřadech. Tuto 

krajinu však budovatelé zahrad skvěle využili, výstavní 

prostor unikátně zasadili do okolní krajiny a vykouzlili 

zde doslova ráj na zemi. Celý koncept zahrad vychází 

z projektu Příroda v zahradě. 

Na jednom místě můžete vidět to nejlepší a 

nejoriginálnější ze zahradní architektury poslední doby. 

Každou zahradu realizovalo jiné rakouské zahradnictví 

a jedno portugalské. Na své si přijdou také obdivovatelé jakéhokoli typu zahrady: například 

portugalská, anglická, japonská nebo růžová zahrada. Výstava poskytuje inspiraci i 

návštěvníkům na balkónové minizahrádky, zelené střechy nebo zahradní terasy či zelené 

fasády. Ukázkové zahrady se po sezoně nelikvidují. Průběžně se inovují o nejnovější trendy  

 

 

https://www.kirchberg-wagram.at/tourismus/alchemistenpark.html
https://www.diegartentulln.at/de/die-gaerten/diegaerten


 

 
 
 

  
 

  

 

 

a poznatky v zahradní architektuře. Zahrady zahrnují nové nápady v ekologické údržbě 

zahrad a shromažďují rozmanité místní druhy rostlin.  

Kromě sbírání inspirací a rad mají návštěvníci 

možnost odpočinout si mezi zahradami 

na nejrozličnějším zahradním posezení, 

projet na lodičkách 4 kilometrový okruh 

vodního parku, projít si stezku lužním lesem 

nebo třeba vystoupit na třicetimetrovou 

rozhlednu Baumwipfelweg čnící nad vrcholy 

stromů, kterou z kovu a skla navrhl rakouský 

architekt Ernst Maurer.  

Restaurace s vyhlídkovou terasou nabízí jídla 

připravená z místních produktů.  

 

Cestovní pojištění a občerstvení si zajišťuje každý účastník sám.                                              

Pro konzumaci vlastního občerstvení bude k dispozici nejen čas jízdy v autobuse, ale i                           

doba individuálního programu účastníků. Doporučujeme vzít si s sebou kapesné na nákupy 

suvenýrů, dárků, rukodělných výrobků apod.  

                                                                                                                                                                                                                                    

Účastník akce může za sebe najít náhradní osobu. Tuto skutečnost je povinen nahlásit 

kontaktní osobě (1 den před odjezdem již jen telefonicky). 

Přírodní zahrada z.s. si vyhrazuje právo exkurzi zrušit, pokud se ve stanoveném termínu 

nepřihlásí dostatečný počet účastníků.  

 

Počet účastníků je omezen, uzávěrka přihlášek 31. 5. 2019 

Přihlášky ZDE 

 

Organizační zajištění:  

Pavlína Fulínová,  

tel: 607 245 049 

e-mail: pavlina.fulinova@prirodnizahrada.eu 

https://forms.gle/XvghfCEhuWd4scH39
mailto:pavlina.fulinova@prirodnizahrada.eu

