
 
 

VÁS ZVE NA ODBORNOU EXKURZI 
 

  

 
 

5.-7. června 2019 
 

Krajina Novohradska a Třeboňska je možným dobrým příkladem, jak člověk vplétal svou činnost mezi zákony 

přírody a žil v duchu „udržitelného rozvoje“. Pro nás zahradníky je to poučné, protože při tom využíval základní 

zahradně - krajinářské principy – linie, dominance, opakování následnost, rovnováhu a ostatní zásady lidského umění.  

Cílem naší exkurze je objevovat tuto harmonii minulosti. Najít důvod a podstatu libého pocitu při pozorování 

zdejší krajiny a současně vnímat snahy dnešního člověka vstupovat do téže krajiny, žít v ní a využívat prostředků 

založených na vnímavosti, moudrosti a lásce. Společně i každý sám vstřebávat to, co je dnešní realitou, a co by se 

dalo nazvat „geniem loci“ – člověkem vytvořené krásno a pokusit se ho přenést do naší běžné zahradnické praxe. 

Všechno totiž vzniká tím, že do podvědomí padne semínko myšlenky nebo pocitu, které necháme působit, aby nám 

umožnilo pozměnit vnímání reality.  

  

Garanti exkurze: 
Zahradní architekti Ing. Radmila Fingerová a Ing. Petr Mičola 

 
Vložné na exkurzi:   
4 500 Kč + 21 % DPH.  
3 960 Kč + 21 % DPH – členové SZÚZ 
Vložné zahrnuje: dopravu autobusem druhý den exkurze, ubytování ve 2 lůžkových pokojích se snídaní v Penzionu Kamínek, 
Byňov 64, 1 x oběd, 2 x večeře, odborný program. 

 

Registrace na www.szuz.cz do 31. března 2019. Počet míst je omezen. Přihlášením na akci akceptuje účastník 
obchodní podmínky Svazu zakládání a údržby zeleně.  

ČLOVĚK,  

TVŮRCE KRAJINY NOVOHRADSKA A TŘEBOŇSKA 

http://www.szuz.cz/


 

Organizační informace: 
 

Sraz účastníků exkurze 

Kdy: středa 5.6.  mezi 12-13hod Kde: Penzion Kamínek, Byňov 64, Nové Hrady 

 

Program exkurze: 
středa 5. června  

13:00 – 18:00 Zámecký park Nové Hrady, rybník Žár – jedná se o jeden z nejdříve historicky doložených rybníků na 

území České republiky, Terčino údolí - krajinářský park vznikl v druhé polovině 18. století v údolí u říčky Stropnice 

pod hradem Nové Hrady. Inspirován byl ranými anglickými parky na německém území. Dnes slouží zejména 

rekreačním účelům. Parkem prochází naučná stezka, která seznamuje návštěvníky s historií parku i se všemi 

zajímavostmi, které se zde vyskytují. (přesun společně auty, od penzionu vzdáleno cca 4km) 

18:30  - 19:30   Večeře penzion Kamínek 

20:00…. Společný večer  -  autorské představení knihy „Zahrady a jejich příběhy“  

 

čtvrtek 6. června 

08:00 – 09:00   Snídaně 

09:30 – 12:00  Ztrácející se Jedlice – návštěva zanikající obce. Všechny domy, kapli i památník padlým zbořila v 50. 

letech armáda. Zaniklou vesnici už v hlubokém lese Novohradských hor připomíná pár kamenů, mostky a zbytek 

obětního stolu místní kaple. 

12:00 – 13:00  Oběd 

14:30 – 18:00  Současná tvorba krajiny – farma Gemini Roberta Blížence. Rodinný podnik, farma hospodaří v 

souladu s přírodou a snaží se o nápravu škod způsobených zemědělskými úpravami v 70. letech. Pečují o park 

Tereziino údolí, sečou podmáčené louky, značí hranice chráněných území, staví a udržují naučné stezky…  

18:30 – 19:30  Večeře penzion Kamínek 

20:00…. Krátká večerní úvaha o kompozičních principech v krajině – Proč se nám to líbí 😊 (Ing. Petr Mičola) 

 

pátek 7. června 

08:00 – 09:00   Snídaně 

09:00 – 10:00 Odjezd do Borovan 

10:00 – 12:00  Borovany  - prohlídka soukromé zahrady 

12:00 – 12: 30  Přesun do Třeboně 

12:30 – 13:30  Oběd (individuální) 

14:00 – 16:30  Třeboň   

Zámecký park má charakter městského parku. Je tvořen vzrostlými porosty a solitérami, pocházejícími z původních 

parkových porostů, tvořených převážně duby a lípami, dále javory, břízou a habrem. 

Lázeňský park Aurora – rozsáhlý park na břehu rybníka Svět 

Zelená střecha na administrativní budově Mikrobiologického ústavu byla dokončena v roce 2014 (foto dole). 

Závěr:   Pěšky podél Opatovického rybníka do PP Branské Doubí (pro zájemce). 

 

                              Změna programu vyhrazena.  


