
 
 

VÁS ZVE NA ODBORNOU EXKURZI 
 

  

10.12. června 2020 
 

Raduň Oranžérie – Zámecký park Hradec nad Moravicí – Velká Polom náves – Lipová 
ratolest 2014 – firma DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o.  

 – hornické muzeum Landek – park v Příboře – realizace v okolí Frýdku-Místku 
+ překvapení na téma „To si vypijete“ 

 
Garanti exkurze: 

Zahradní architekti  
Radmila Fingerová a Petr Mičola 
Během exkurze se nám kromě Radky a 

Petra budou věnovat: 
Lubomír Rychtár, Bohuslav Dvořák, 

Rostislav Ivánek a další… 
 

Slezsko — kontroverzní oblast těžby, těžkého 
průmyslu, znečištění, zásahů do přírodního 
prostředí, ale také nádherných parků v 
mimořádné krajině. Slezsko má své historické 
kořeny na území Polska a České Slezsko je jižní 
výspou tohoto velkého území. Prolíná se zde 
kultura a jazyk Čechů, Poláků a Němců a pro 
mnoho lidí z „vnitrozemí“ je to prostředí tak 
trochu nečitelné. 

 

Vložné na exkurzi:   
5 500 Kč + 21 % DPH 
4 500 Kč + 21 % DPH – členové SZÚZ 
Vložné zahrnuje: dopravu autobusem druhý den exkurze, ubytování ve 2lůžkových pokojích se snídaní  
v Hotelu Sonáta v Hradci nad Moravicí, 1 x oběd, 2 x večeře, odborný program. Kdo nemá auto, lze se 
domluvit s některým z účastníků exkurze. 
Přihlášením na akci akceptuje účastník obchodní podmínky Svazu zakládání a údržby zeleně.  

 

Organizační informace: 
Sraz účastníků exkurze 

Kdy: středa 10. června ve 13hod  Kde: Raduň 

 

 

MORAVSKOSLEZSKÉ PUTOVÁNÍ 



Program exkurze (změna programu vyhrazena)  

středa 10. června  

13:00 – 15:00 Raduň: komentovanou prohlídku vede krajinářský architekt Lubomír Rychtár 

Raduň: klasicistní oranžerie s okrasnou zahradou a komorní přírodně-krajinářský park, které pro své kompoziční a dendrologické 

kvality patří k nejvýznamnějším památkově chráněným systémům Moravskoslezského kraje.  Původně zemská tvrz zmiňovaná již 

v roce 1320 byla v 16. století za Tvorkovských z Kravař přestavěna na renesanční zámek, k němuž příslušel pivovar, sladovna a  

hospodářský dvůr. Během 18. století došlo k celkové přestavbě renesančního objektu na empírové sídlo, obklopené přírodně-

krajinářským parkem anglického vzoru. V druhé polovině 20. století byly provedeny rozsáhlé opravy zámecké budovy, které 

vedle stavebních úprav zahrnuly také restaurátorské programy záchrany vnitřního vybavení a umělecko-řemeslných dekorací. 

15:00 – 15:30  Přejezd vlastním auty do Hradce nad Moravicí, ubytování 
 

 
 

16:00 – 19:00 Hradec nad Moravicí, zámecký park: komentovanou prohlídku vede Lubomír Rychtár 

Zámecký areál v Hradci nad Moravicí – ústřední bod na podélné ostrožně obtékané ze západu řekou Moravicí a na východě 

potokem Hradečná. Rozlehlý anglický park. Již v pravěku tudy vedla jedna z nejdůležitějších komunikačních tepen ze Středomoří 

k pobřeží Baltu – Jantarová stezka. Osídlení na tomto místě je známé z doby již 3000 let před našim letopočtem. Na počátku 19. 

století, po dokončení empírové přestavby zámku, byly vytvořeny základy zahradních a parkových úprav. Svou rozlohou patří k 

největším zámeckým parkům v České republice. 

Společný  večer  

 

čtvrtek 11. června 

7:00 – 8:00 Snídaně 

8:00  Odjezd pronajatým autobusem směr Ostrava, po cestě zastavení Velká Polom 

Velká Polom – zrození návsi z pera Atelieru38 

Místo pro přirozené setkávání občanů, komunitní prostor, 

pojítko přilehlých veřejných budov. Plocha má dvě úrovně 

rozdělené schodištěm z žulových bloků, které slouží zároveň 

jako hlediště pro produkci na návsi. Vnější ovál náměstí je 

vydlážděný z šedé žulové kostky, ve které je nově provedený 

bezbariérový vstup do knihovny. Mobiliář tvoří dubové 

"rozpohybované" židle a lavice rozmístěné a natočené tak, aby 

vybízeli sedící k vzájemné interakci. Jsou rozmístěny v severní, 

klidové části návsi u vodního prvku a zeleně. Vodní prvek 

využívá původní studnu – ztvárněním víka formující jednotlivé 

proudy vypumpované vody a umístěním třech druhů pump 

láká nejenom děti. Voda poté stéká po do schodiště 

vytesanými prohlubněmi na spodní část návsi, kde meandruje 

a vytváří hladinu.  Foto: Archiweb  



 

Realizace Lipové ratolesti z roku 2014 – parčík za Mephacentrem v Ostravě Porubě 

Zadání, které pro jedenáct družstev ze středních zahradnických škol z celé České republiky a jedno ze Slovenska připravilo město 

Ostrava a Svaz zakládání a údržby zeleně, bylo tentokrát opravdu extrémně náročné. Každé soutěžící družstvo mělo za úkol 

zrealizovat podle připravené projektové dokumentace soutěžní plochu o rozloze 48 m². Projekt soutěžních segmentů zpracovala 

Ing. Ilona Vybíralová. Podíváme se, jak plocha vypadá po šesti letech od soutěže. 

 

 
 

Návštěva realizační firmy firma DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o.  v Petřkovicích  

Společnost DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o. je rodinná firma založená v roce 1992. Zabývá se zakládáním a údržbou zeleně, 

lesnickou činností, lesním školkařstvím a přidruženými službami. Má 24 zaměstnanců. Předmětem exkurze bude sídlo v Ostravě- 

Petřkovicích, kde bude k vidění zázemí a technické vybavení a školky v Šilheřovicích s roční produkcí cca 800 tis. prostokořenných 

sazenic listnatých dřevin určených především pro obnovu lesních porostů. 

 

Návštěva muzea Landek  

Hornické muzeum Landek Park je největší podnikové muzeum v České republice. Nachází se v Petřkovicích u Ostravy pod vrchem 

Landek. Tamní souvislý areál má rozlohu 10 ha, což z něj činí největší muzejní areál v celé republice. Muzeum bylo otevřeno  

4. prosince 1993, symbolicky na svátek patronky horníků svaté Barbory. Lokalita, navržená na zařazení do seznamu UNESCO, 

obsahuje zachovalý areál Dolu Anselm. Kromě povrchové expozice strojů a zařízení, podzemní expozice a expozice báňské 

záchranářství zde nalezneme také rekonstrukci sídliště lovců mamutů. V areálu jsou také četná sportoviště, jako např. hřiště pro 

plážový volejbal, tenisové kurty či cyklokrosová dráha. Celková plocha areálu je cca deset hektarů. V areálu se nachází kaple  

svaté Barbory. 

 
Foto: Magistrát Města Ostravy 

Návrat autobusem do Hradce nad Moravicí ve večerních hodinách 

 



pátek 12. června 

7:30 -  8:30 Snídaně 

8:30 (po vlastní ose auty, kdo nemá, s někým se sveze) 

9:30 - 10:15 revitalizace Klášterní zahrady v Příboře (Park roku 2017–2. místo) 

Revitalizace klášterní zahrady byla poslední fází postupné přeměny piaristického kláštera.  Obnovu zahrady podle projektu týmu 

Ing. Pavly Kašubové a Q studia Nový Jičín prováděla v letech 2014–15 firma NOSTA se svými subdodavateli. Zahradnické práce 

jsou dílem zahradníků z firmy Zahradnictví Vavřík z Frýdlantu nad Ostravicí, závlahy dodávala firma Ivánek-Zeman z Žabně. Cílem 

revitalizace zahrady byla obnova vycházející z křížové dispozice historické koncepce zahrad, včetně naznačení původních účelů  

jednotlivých ploch a objektů. Finální ztvárnění horní zahrady se odkazuje k filozofii piaristů a jejich působení v oblasti vzdělávání 

především chudého lidu. Motto jejich řádu „Zbožnost a vzdělání“ lze nalézt v zahradě v dynamické formě jednoho z vodních 

programů kašny ve formě vzkazu Morseovy abecedy. Rozšíření původního areálu piaristů o dolní zahradu starého sadu vytvořilo 

předpoklad propojení zahrad i budovy kláštera s historickým jádrem města. Tato část je jakýmsi myšlenkovým pokračováním 

piaristické filozofie. Hlavními motivy jsou sad, potok a symbolické okno do zahrady. 

 

 
 

Realizace v okolí Frýdku Místku (garant Ivánek-Zeman). Program bude upřesněn.  

Ukončení exkurze v 16.00 hod. Individuální možnost zůstat do soboty a zúčastnit se společného či individuálního 

výstupu na Lysou horu, na které si mimo jejich přírodních krás můžete prohlédnout i bronzovou ceduli, připomínající 

ozelenění hory členy Svazu zakládání a údržby zeleně v roce 2016. 

     


