
Program odborné exkurze na střední Moravu pro členy SZÚZ 

Historie v současnosti, současnost v historii 
Průvodci: Ing. Radmila Fingerová, Ing. Petr Mičola a další 

8. – 9. června 2017 
 

kdo bude chtít, zůstane v sobotu 10. června na třetí díl projektu Jsme ze stejné planety,  
tentokrát francouzský… 

Cíl exkurze: Navštívit zajímavá díla krajinářské architektury, seznámit se s jejich dávnou či nedávnou 

historií, potkat se s lidmi, kteří se podíleli na jejich vzniku, obnově, či o díla pečují. 

 

Kdy: Zahájení exkurze 8. června 2017 v 10.00 hod  

Kde: Hotel Zámek Velká Bystřice, Zámecké náměstí 773, Velká Bystřice, Hotel Zámek 

Parkování: na parkovišti u hotelu 

Vložné: 3 100,-Kč + 21% DPH/osoba 
(cena zahrnuje 1 x nocleh se snídaní, 1 x oběd, 1 x večeře, odborný program, dopravu autobusem) 

Registrace na www.szuz.cz do 15. 5. 2017.  

Přihlášením na akci účastník souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými na přihlášce. 

 

Program 
8. 6. 2017 – čtvrtek  

10.00–10.30   Ubytování Hotel Zámek – Velká Bystřice   
10.30   Odjezd autobusem do Olomouce 

 

Navštívíme: 
Okolí areálu Nutrend: Drobná, ale nápaditá úprava atria mezi administrativním objektem firmy 
Nutrend a výrobní halou. Vtipná kombinace povrchů, mobiliáře a rostlin, které jsou viditelné 
především z objektu spojovací chodby. 
Holický les: Holický les je smělá vize vzniku nové rekreační plochy díky občanským aktivitám, které 
vyústily v založení Sdružení pro Holický les. V listopadu 2013 bylo vysázeno přibližně 72 000 dřevin na 
30 hektarech původního pole které tvoří cca třetinu celkové rozlohy území tzv. Holického lesa. Duby, 
lípy, habry, jilmy a olše jsou základem budoucího lužního lesa, který má vytvořit rekreační zónu.  
 

http://zamekvelkabystrice.cz/kontakty/
http://www.szuz.cz/


Holický park – Univerzita Palackého (autor projektu Ing. Petr Mičola) 
Park Centra vzdělání a vědy UPOL ulice Šlechtitelů je plocha v centru holického areálu Univerzity 
Palackého v Olomouci. Je komponován do tří základních částí, kde jsou soustředěny výsadby dřevin 
vždy z určitého kontinentu Evropy, Ameriky a Asie. V centru je přírodní biotop s nápaditými terénními 
modelacemi. 
13.15–14.15 Oběd restaurace M trojka, Masarykova ul. č.3., Olomouc / jednotné menu 

 

Rozárium – součást botanické zahrady Flora Olomouc (autor rekonstrukce Zdeněk Sendler) 

Rozárium vzniklo jako součást botanické zahrady Výstaviště Flora Olomouc v letech 1970–1972. Na 

ploše 3,5 hektaru byla vytvořena netradiční růžová zahrada v prostředí přísně geometrických 

betonových polí. Postoj k aktuálně probíhající obnově rozária (jeho první etapa byla ukončena na jaře 

roku 2016) byl ovlivněn velmi kvalitní realizací architekta Zavadila ze 70. let dvacátého století. 

Současnou podobu rozária značně ovlivňuje velkorysá rekonstrukce podle plánů renomovaného 

zahradního architekta Zdeňka Sendlera. 

Okolí Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP (projekt Ing. Radek Pavlačka, ZAHRADA Olomouc )  

Zajímavé řešení svahů před hlavním vstupem do nového objektu Teoretických ústavů, které využívá 

výsadby do „suťových polí“. Jako když divoká příroda vstoupí doprostřed města. Horní část vstupu 

tvoří velká dlážděná plocha s kompozicí pravoúhlých záhonů s výsadbou, která jako by tady vypadla 

architektovi omylem z výkresu. 

Prostor před MÚ (Projekt Ing. Petr Mičola, realizace Bened zahradní architektura s.r.o.) 
Nástupní plocha do nového objektu Magistrátu města Olomouce je umístěna na střeše podzemní 
garáže. Zvýšené záhony jsou komponovány jako vymezení příchodu do úřadu a současně tvoří hradbu 
mezi rušnou komunikací a objektem. Jedná se o intenzivní střešní zeleň – stromy, keře, trvalky i 
traviny doplněné v centru plastikou a vodním prvkem. 
Zahrada s hráčem (projekt FLERA s.r.o., realizace ZAFIDO), Zahrada roku 2016 – stříbrná medaile 
Zahrada s Hráčem je zahradní miniatura vznášející se nad Bezručovými sady, kde je možno obdivovat, 
jak se dá kompozičně vyřešit malý prostor s užitím plastiky i vodního díla. 
Atrium V Ráji (projekt Ing. Petr Mičola) – drobná zahradní úprava  
Atrium v Ráji je součástí penzionu komponovanou jako pohledová zahrada s drobným posezením. 
Plocha je z jihu stíněna vysokou zdí přiléhajících garáží, která výrazně limitovala řešení. 
 
18.30–21.30 večeře v Olomouci restaurace Podkova, jednotné menu, nápoje hradí každý sám 
22.00 Odjezd autobusu do Velké Bystřice 
 

9. 6. 2017 – pátek 
 

8.45  odjezd autobusu z Velké Bystřice 
9.30–11.00 Prostějov 
Revitalizované náměstí Tomáše Garigua Masaryka (projekt Ing. Petr Mičola) s nově založenou alejí, 
která má v budoucnu nahradit některé dožívající stromy a tím je založena zcela nová kompozice 
náměstí. Ústředními dominantami jsou socha TGM a morový sloup. Plocha je doplněna vodním 
prvkem, sedacím nábytkem, plochou pro občasné trhy. Do volných partií jsou zakomponovány 
výsadby letniček. 
Zavítáme i do ulice lemované trvalkovými záhony. 
Národní dům v Prostějově patří mezi architektonické dominanty města Prostějova a je též jeho 
hlavním kulturním a společenským centrem. Byl postaven v letech 1905–1907 podle návrhu architekta 
Jana Kotěry (1871–1923), profesora UMPRUM v Praze a předního představitele české secese.  
 

11.00–11.45 přejezd autobusem do Kroměříže 
11.45–16.00 Kroměříž (provázet nás budou pracovníci NPÚ a zámecký zahradník) 



Květná zahrada (původním názvem Libosad) v Kroměříži, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla  
v Evropě – ve své době byla označována jako zahrada Moravy (Hortus Moraviae). Tato původně raně 
barokní zahrada si dodnes zachovala obdélníkový půdorys a koncepci z dob svého založení. Od roku 
1998 je zahrada památkou UNESCO. V roce 2014 byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce zahrady, při 
které došlo zejména k rehabilitaci dříve nepřístupných částí – tzv. Holandské zahrady a Menažérie 
zahrnující prostor zámeckého zahradnictví, Králičího kopce a Ptáčnice. Na ni navazovala rekonstrukce 
Pstružích rybníků a ošetření tvarovaných stěn ve Štěpnici. 
13.00–14.30  individuální oběd v centru Kroměříže (není v ceně exkurze) 
 

Podzámecká zahrada se nachází mezi Arcibiskupským zámkem a řekou Moravou a má rozlohu 47 ha. 
O její nejstarší části (mezi severní stěnou zámku a Moravou) víme, že existovala již v 15. století. 
Zahrada zahrnuje rozsáhlé, z větší části udržované travnaté plochy, i unikátní sbírku stromů, takže 
poskytuje skvělé podmínky pro výuku botaniky a především dendrologie. Mimo to je v zahradě chován 
i omezený počet živočichů (exotické ptactvo, primáti, kopytníci) a hnízdí tu volně žijící ptactvo, jedná 
se o jedinou zahradu ve střední Evropě, kde žijí volně pávi. 
 
 

16.00  odjezd autobusem do Velké Bystřice 
17.00  Příjezd do Velké Bystřice, ukončení exkurze  
 
 
 
 

10. 6. 2017 – sobota / individuální program/  
kdo se chce zúčastnit, musí si sám zarezervovat a uhradit ubytování z pátka na sobotu!!! 
 

Jsme ze stejné planety  „Pique-nique“  
 
Před třemi lety se mnozí členové Svazu zakládání a údržby zeleně podíleli na výsadbě stromů v parku 
ve Velké Bystřici u příležitosti projektu Jsme ze stejné planety, který je o kořenech. O kořenech 
stromů, ale především o kořenech lidských. Letos se už potřetí uskuteční v parku ve Velké Bystřici 
setkání… 
Jménem pořadatelů vás všechny na ně zve Hanka Bělařová: 
… „Zase to bude celodenní pique-nique a zase bude trošku jiný. Tentokrát hledáme inspiraci ve 
francouzské pohostinnosti. K tradičním stánkům přibude POP UP restaurace v centrální části parku. 
Zde, přímo před vašima očima, se budou střídat kuchařské týmy. Bude to vaření v přímém přenosu – 
to, co uvidíte v hrncích a na pánvičkách, si hned také ochutnáte. K tomu čekání si budete moci 
objednat skvělá vína a kávu. Chceme, aby restaurace fungovala od rána až do samého konce akce. 
Budete se zde moci nasnídat, poobědvat i povečeřet, dát si i tu poslední skleničku před spaním. A pro 
ty, co dávají přednost před jídlem pohybu, připravujeme tradiční francouzský sport – pétanque. Hrát 
se bude nejen na novém hřišti, ale i po celém parku. Je to hra, která se dá hrát kdekoliv a může ji hrát 
každý, kdo má chuť. Takže ti, co loni nevyhráli v kuličkách, mají další kulatou příležitost. 
Kultura se bude letos točit kolem moderního cirkusu a doplní ji hudební vystoupení na 3 pódiích v 
prostorách parku. Na improvizovaných stanovištích, uprostřed stánků s jídlem a mezi lavičkami a 
sedacími moly nebo jen tak na louce, chystáme ve spolupráci s Tomášem Krejčiříkem speciální vydání 
známého olomouckého projektu Open Mic. 
Začalo to fotografiemi Jindřicha Štreita, a tak i v sobotu pro vás chystáme jak výstavu jeho cyklu 
„Jsme ze stejné planety“, tak putovní výstavu fotografií, která připomíná náš projekt. Ale nebudou to 
jen tyto dvě výstavy, ostatním se nechte překvapit přímo na místě. 
 

 

http://jzsp.cz/

