
 

 
 
 

 
 

 
PŘÍRODNÍ ZAHRADA SRDEČNĚ ZVE NA EXKURZI  

PO UKÁZKOVÝCH PŘÍRODNÍCH ZAHRADÁCH DOLNÍHO RAKOUSKA 
 

 
PROGRAM EXKURZE NA TÉMA JEZÍRKA: 
Zahradnická škola Langenlois, Kittenbergerovy zahrady, soukromá zahrada v Ziersdorfu 
 
22. 6. 2019 odjezd z  Třeboně 

 

Poznámky: Drobné změny v časovém harmonogramu vyhrazeny.   

 

 

Fotografie pořídili:  

spolek Přírodní zahrada z.s., Kittenbergerovy zahrady, Brigitte Fröhlich 

 

 

Exkurze je zdarma v rámci projektu Klimatická zeleň ATCZ142 

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

6:55 Sraz účastníků v Třeboni u autobusového nádraží, nástup 

9:00 – 11:00 Langenlois – Fachschule – komentovaná prohlídka Ukázkové přírodní 
zahrady s koupacím jezírkem u zahradnické školy 

12:00 – 13:00 Kittenbergerovy zážitkové zahrady – komentovaná prohlídka Ukázkové 
přírodní zahrady na téma jezírka 

13:00 – 15:00 Kittenbergerovy zážitkové zahrady - individuální čas na prohlídku zahrady, 
možný oběd v místní restauraci, pauza 

16:00 – 17:30 Ziersdorf, Fröhlicher garden – komentovaná prohlídka Ukázkové přírodní 
zahrady paní Fröhlich 

17:30  Odjezd do Třeboně 

19:15 Předpokládaný návrat do Třeboně 



Zahradnická škola Langenlois – odkaz zde  

Výukové a ukázkové zahrady jsou součástí 

praktické výuky zahradnické školy v 

Langenlois. Studenti mají ve výuce praktická 

cvičení, kde si pod dohledem pedagogů 

mohou procvičovat projekci zahrad pro 

konkrétní terén a péči o trvalky, trávy, 

dřeviny a další květiny. 

Zahrady mají různá témata: trvalková, 

stinná, letničková zahrada, domácí, kamenná zahrada, zahrada pro odpočinek smyslů, 

zahrada pro mládež s horolezeckou stěnou, hřištěm na plážový volejbal, květinovou 

stěnou, bludištěm a plavacím jezírkem. Studenti navštěvují zahrady o přestávkách i ve 

volném čase. Zájemci z řad návštěvníků zde mohou ocenit rozmanitost využití zahradních 

rostlin, materiálů a nápaditost mladých zahradníků. 

 

Kittenbergerovy zážitkové zahrady – odkaz zde 

Do zvrásněné krajiny Schilternu u Langenlois začlenil Reinhard Kittenberger, za pomoci 
rodiny i zaměstnanců, jedno z nejkrásnějších návštěvních míst v Rakousku. Rozmanité a 
nápadité zahrady zvou k příjemnému pobytu a probouzí v návštěvnících skryté zahradnické 
vlohy. 
V současné době nabízejí Kittenbergerovy zážitkové zahrady 40 láskyplně vytvořených 
tematických zahrad, velkou, vzdušnou a prosvětlenou restauraci a velkoryse koncipovaný 
prodejní prostor, ve kterém nabízí rostliny a zahradní doplňky všeho druhu. O rozvoj je 
postaráno – každoročně přibývá jedna nová zahradní inspirace. 
Od začátku jara se potulují malí i velcí návštěvníci od zahrádky k zahrádce, od jednoho 
fantastického místa k druhému, doprovázeni vůněmi a klokotáním vodních fontán a 
rybníčků. Bylinky se vzpínají do výšky kopce dvěma cestami. Sochy a plastiky překvapují, 

alpaky, poníci a kozy přívětivě kývají hlavami 
na pozdrav. Lavičky a lehátka jsou vybavena 
pohodlnými polštáři, které zvou k požitku z 
dané chvíle.  
Neúnavný zahradník Reinhard Kittenberger a 
jeho zaměstnanci bez ustání realizují nové 
nápady a decentní přítomností udržují 
příjemné prostředí pro flóru, faunu i 
návštěvníky.  
 

 

 
 

https://www.gartenbauschule.at/de/lehrgarten/lehr_und_schaugarten/
https://www.kittenberger.at/erlebnisgaerten/schaugaerten-in-bilder/


 

 
 
 

 
 

 

 

Ukázková přírodní zahrada paní Fröhlich v Ziersdorfu – odkaz zde  

Zahrada dětství Brigitte Fröhlichové – původně obhospodařovaná užitková zahrada – je dnes 

místem, kde si můžete plně vychutnat lásku k přírodě a zažít ji zblízka. „Naše zahrada 

nevznikla ve smyslu zahradní architektury, ale jednoduše se vyvíjela s našimi                      

potřebami, zahrada pro mě znamená změnu a přestavbu, přizpůsobuje se hraní dětí, 20 let 

je obohacena koupalištěm v letních dnech.“ říká majitelka. Časem se plocha trávníku 

zmenšovala, až zbyly jen malé cesty mezi trvalkovými záhony a jedna odpočinková plocha u 

jezírka. Uspořádání cest a záhonů s různě vysokou výsadbou člení úzký pozemek na několik 

prostorů a dodává mu dojem větší šířky. Svěží kvetoucí trvalky, jako jsou 

pivoňky a jarní mák, dávají zahradě přirozený vzhled a lehkost. 

 

 

 

 

 

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.  

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 

http://www.froehlichergarten.com/cms/
https://forms.gle/BFhNt3g8f2cLqmqK6
mailto:pavlina.fulinova@prirodnizahrada.eu

