
Svaz zakládání a údržby zeleně  

Vás zve na odbornou exkurzi  

do Rakouska 

 

 
Krameterhof – ukázkový příklad hospodaření na principu 

permakultury podle Seppa Holzera 
a Kittenbergovy zážitkové zahrady v  Schilternu  

7. a 8. června 2018  
 
Krameterhof je 45 ha farma na svazích Alp v nadmořské výšce 1100 až 1500 m n.m. Průměrná teplo-

ta je zde 5 C (v naší oblasti je to cca 8,5 stupňů celsia). I v těchto podmínkách se zde pěstují teplo-
milné druhy ovoce, zeleniny, bylinek i hub. Josef Andreas Holzer vás provede několika kilometry te-
ras, ukáže vám zajímavý systém zadržování, využívání a rozvádění vody v krajině. Dozvíte se o ekolo-
gických pravidlech i ekonomických ukazatelích. Informace o Krameterhofu: Krameterhof  
 

Kittenbergovy zážitkové zahrady v Schilternu jsou projektem rakouského zahradního architekta Rei-

nharda Kittenbergera, jenž vytvořil téměř čtyřicet ukázek různých zahradních stylů, aby návštěvníkům 

poskytl inspiraci při zakládání vlastní zahrady, pokud možno ekologické. Uvidíte praktické ukázky 

práce s vodními, kamennými a dřevěnými prvky, zahradní biotopy a tematické zahrady. Zahrady zís-

kaly v roce 2017 cenu European ecological award for ecological gardening v kategorii „Gärten für 

Besucherinnen und Besucher“ (www.kittenberger.at.) 

 

Vložné: (při minimálním počtu 12 osob) 3 900 Kč + 21 % DPH / vložné obsahuje vstupné na exkurzi 

v Krameterhofu, profesionální tlumočení do sluchátek v Krameterhofu, oběd v Krameterhofu 

z místních surovin 

Vložné neobsahuje: dopravu (bude organizována vlastními auty na základě domluvy účastníků),  

ubytování (předpokládaná cena 40€ osoba/noc). Ubytování si hradí účastníci na místě individuálně, 

nocleh bude zarezervován. Vložné neobsahuje vstupné do zážitkových zahrad Kittenberg (vstupné je 

8€)  

Registrace na www.szuz.cz do 20. 5. 2018. Počet míst je omezen. 
Přihlášením na akci souhlasí účastník s obchodními podmínkami uvedenými na www.szuz.cz. 
 

 

http://www.krameterhof.at/cms60/index.php?id=76
http://www.kittenberger.at/
http://www.szuz.cz/


Program exkurze (časy jsou orientační) 

 
7. 6. 2018 – čtvrtek 
(odjezd vlastními auty)         8:00 

Schiltern (zážitkové zahrady Kittenberg) (z Brna 134 km, 2 hod, z Prahy 250 km) 10:00 

Prohlídka zahrad            11:00 -14:00 

Přejezd poblíž Krameterhofu (355 km, 4 hod)      14:00 -19:00 

Ubytování, individuální večeře  

      

8. 6. 2018 – pátek 
Odjezd z místa ubytování      9:00 

Exkurze v Krameterhofu s odborným výkladem   10:00 - 17:00 

Návrat do ČR        17:00 - 22:00  

  

 
Kdo je Sepp Holzer?   
Celosvětově uznávaný sedlák a zahradník. Jeden ze zakladatelů moderního způsobu hospodaření 

v souladu s přírodou a principy permakultury - tj.  trvale udržitelného způsobu hospodaření. Výjimeč-

ný přístup, neskutečně široký záběr, hospodaření s respektem k potřebám živých organismů 

s maximálním využitím možností daného místa. 

Význam takového způsobu hospodaření roste zejména dnes, kdy je většina potravin produkována za 

pomocí chemie a při systematické a od určitého okamžiku nevratné degradaci půdy. Současný větši-

nový způsob zajišťování potravin má velký vliv na snížení vitality populace, na zvýšení výskytu alergií  

a dalších závažných civilizačních chorob. O důsledcích na krajinu a udržitelnosti našeho způsobu živo-

ta ani nemluvě (povodně, sucha, úbytek včel a tím schopnosti opylení …) 

 

 

 

     

Změna programu vyhrazena. 


