
 

Pozvánka na odbornou exkurzi do Německa pro členy SZÚZ 

Oceán barev aneb objevte zahrady v srdci německé metropole 
Mezinárodní výstava IGA 2017 v  Berlíně, oborové zajímavosti v Drážďanech,  

návštěva školek Lorberg  

28. – 30. září 2017 

Průvodce exkurzí: Ing. Jitka Trevisan 

Navštívíme mezinárodní zahradnickou výstavu, která se koná jednou za 10 let. Na 104 ha je k vidění 5 000 insta-

lací a akcí zaměřujících se na tradiční i současné zahradní umění. Při cestě do Berlína se zastavíme 

v Drážďanech, případně domluvíme exkurzi do firmy podnikající v oboru zahradní a krajinářské tvorby. Poslední 

den si prohlédneme okrasnou školku Lorberg v Tremmen u Berlína, jejíž majitelé už v šesté generaci dodávají 

rostliny vysoké kvality do více než 30 zemí světa.  

 
Vložné (minimální počet účastníků pro konání zájezdu je 16 osob) 
členové SZÚZ: 5 800 Kč + 21 % DPH/osoba, ostatní: 6 400 Kč + 21 % DPH/osoba 
(cena zahrnuje 2 x nocleh se snídaní ve vícelůžkovém pokoji, odborný program, dopravu autobusem, v ceně 
není vstupné na výstavu IGA 2017). Změna časového harmonogramu a programu dne 28. září vyhrazena. 

Registrace na www.szuz.cz do 15. 8. 2017.  

Přihlášením na akci souhlasí účastník s obchodními podmínkami uvedenými na stránce www.szuz.cz. 

 

 



Program exkurze (časy jsou orientační) 
 

28. 9. 2017 – čtvrtek  
Brno (místo odjezdu bude upřesněno)    6.00 

Praha (místo odjezdu bude upřesněno)    8.30 

Drážďany (prohlídka zaměřená  

na zahradní a krajinářskou tvorbu, případně návštěva firmy)  11.30–16.00 

Příjezd do místa ubytování v okolí Berlína   19.00 

 

29. 9. 2017 – pátek 
Odjezd z místa ubytování     8.00 

IGA Berlín       10.00–18.00 

Návrat na ubytování      20.00    

    

30. 9. 2017 – sobota 
Odjezd do školky Lorberg     8.00 

Exkurze školka Lorberg      8.15–13.00 

Přejezd do Prahy      13.00–18.30 

Přejezd z Prahy do Brna     19.00–21.30 

 

 IGA 2017– mezinárodní zahradnická výstava v Berlíně 
Jednou za deset let se pořádá v Německu mezinárodní zahrad-
nická výstava IGA. Místo konání výstav se mění a prostor výstavy 
se po skončení stává plnohodnotnou součástí města. V roce 
2017 je hlavním motivem výstavy udržitelný rozvoj měst 
s důrazem na tzv. zelenou infrastrukturu. Představují se zde 
například technologie, díky nimž mohou stromy růst i 
v nepříznivých městských podmínkách, velký důraz je kladen i na 
hospodaření s vodou. Při stavebních úpravách byla zohledněna 
stávající vegetace, v části parku vznikly vodní nádrže. Součástí 
konceptu následného využití je i tzv. Arche-park. 
Velkým lákadlem jsou Zahrady světa, které ukazují principy 
zahradní tvorby například Japonska, Koreje, Anglie a samozřej-
mě i Německa. Naopak Mezinárodní zahradní kabinety sezna-
mují návštěvníky se současným přístupem k tvorbě zahrady. 
Svou tvorbu zde představují renomovaní krajinářští architekti 
z devíti zemí světa. 
  

Školky Lorberg – tradice a kvalita od roku 1843 
Okrasná školka Lorberg v Tremmen u Berlína je v současnosti jedna z největších školek v Německu. Dodává 

veškerý rostlinný sortiment do více než 30 zemí světa, rostliny snesou nejpřísnější kvalitativní měřítko. Na 800 

ha se zde pěstuje široký sortiment dřevin od XXL stromů přes malebné solitery po stříhané živé ploty. Vše 

s důrazem na ekologický přístup, ve spolupráci s mnoha výzkumnými institucemi. Velkým pozitivem pro využití 

místní produkce je kontinentální a celkem drsné klima, ve kterém rostliny vyrůstají, a přiměřená dopravní vzdá-

lenost do Čech. Rostliny ze školek Lorberg jsou použity i na výstavě IGA Berlín. 

 


