
 

 

Občanské sdružení Přírodní zahrada 

srdečně zve  

všechny zájemce z řad odborné i laické veřejnosti  

na exkurzi 

UKÁZKOVÉ PŘÍRODNÍ ZAHRADY D. RAKOUSKA 

KITTENBERGEROVY ZÁŽITKOVÉ ZAHRADY, ARCHE NOAH              
A  FRÖHLICHER GARTEN 

v sobotu 22. srpna 2015 

  

 

 

Foto: © Kittenberger Erlebnisgärten, Arche Noah 

und Natur im Garten / Alexander Haiden & Fritz 

Dorfner 
 

Během jednodenní exkurze navštívíte 

největší soukromé zahradnictví 

„Kittenbergerovy zážitkové zahrady“ v rakouském Waldviertelu, které se může chlubit 

čtyřmi desítkami ukázkových zahrad včetně největší bylinkové spirály na světě                   

a nedalekou ukázkovou zahradu sdružení „Noemova archa“, orientovanou na zachování 

druhové pestrosti kulturních rostlin. Perfektní doplnění programu tvoří návštěva 

soukromé zahrady paní Fröhlichové ve Weinviertelu, kde nechybí nic podstatného, co má 

typická přírodní zahrada mít – trvalky, jezírko a spoustu dalších prvků. 

 

Zveme Vás na cestu za inspirací pro Vaše větší, menší, soukromé i veřejné zahrady! 



Program exkurze 22.8.2015: 

6.30 Odjezd autobusu z Českých Budějovic – ze zastávky MHD na Mariánském  

náměstí směrem na Prahu 

7.00 Odjezd autobusu z Třeboně – od autobusového nádraží (před trafikou) 

9.30 Komentovaná prohlídka Kittenbergerových zahrad, Schiltern 

10.30 Individuální program v Kittenbergerových zahradách (vlastní prohlídka areálu, 

nákupy, přestávka na oběd) 

12.30 Odjezd z Kittenbergerových zahrad 

12.45 Komentovaná prohlídka Ukázkové přírodní zahrady Arche Noah, Schiltern 

14.15 Odjezd z Arche Noah 

15.00 Prohlídka soukromé zahrady Fröhlicher Garten, Ziersdorf 

16.30 Odjezd z Ziersdorfu 

18.30 Předpokládaný návrat do Třeboně 

19.00 Předpokládaný návrat do Českých Budějovic 
 

Kittenbergerovy zážitkové zahrady, největší soukromé zahradnictví Rakouska: 

Foto: © Kittenberger Erlebnisgärten  

Přes čtyři desítky tematických zahrad, plynule zde navazuje jedna na druhou, což činí toto rozsáhlé 

zařízení velmi atraktivním. Je zde dostatek prostoru i času si vše v klidu vychutnat, žasnout, 

prožívat a objevovat. Velká květinová zahrada, největší bylinková spirála na světě, nová asijská 

zahrada, zahrada ve venkovském stylu, zahrada pro věčně mladé, dětský hrací svět a nespočet 

přírodních zážitků udělají tento výlet pro celou rodinu nezapomenutelným. Každé roční období zde 

má svůj zvláštní půvab. 

Zkušený zahradník Reinhard Kittenberger plánuje přes 30 let se svým týmem zahrady tak, aby byly 

zážitkem. Počínaje koupacím jezírkem, přes rodinnou zahradu až k moderním designovým 

zahradám - uskutečňuje každý zahradnický sen. I proto vzniklo toto jedinečné a nesrovnatelné 

zařízení, které vám umožní být na dosah a součástí rozmanitých způsobů vytváření zahrad. 

Nejstarší zahrada vznikla před 18 lety, ta nejmladší je právě ve fázi dokončování. 

 

Více na: http://cz.kittenberger.at/ (čj) 



Zahrada Arche Noah, tj. Noemova archa: 

Foto: © Arche Noah  

Arche Noah je sdružení, které se již 20 let zasazuje o zachování kulturních rostlin a čítá dnes na 

8.000 členů. Generace zahradníků a sedláků se po celá staletí s péčí a láskou staraly o své odrůdy 

zeleniny, ovoce i okrasných rostlin. Dnes o tyto kořeny naší kultury přicházíme: celosvětově již 

zmizelo na 75 % zemědělské diverzity! U mnoha kulturních rostlin se pěstují hybridy – rostliny, 

jejichž semena nelze použít k přesevu. Nadnárodní koncerny ovládají trh a snaží se prosadit 

geneticky modifikované rostliny. S každou starou odrůdou se však nenávratně ztrácejí kulturní 

hodnoty a tradiční vědomosti! 

„Naši práci chápeme jako odpověď na restriktivní globální politiku v otázce osiv. Rozmanitost 

kulturních rostlin je základem života dalších generací,“ říká Mgr. Beate Kollerová, manažerka Arche 

Noah, „a proto je třeba nejrůznější odrůdy co nejlépe a v maximální diverzitě pěstovat.“ V síti 

spolupracujících pěstitelů se dnes asi 150 zemědělců a zahrádkářů opět věnuje uchovávání 

kulturních rostlin. V ukázkové zahradě v Schilternu a množitelské zahradě v Langenloisu se 

etablovala ústřední pracoviště pro udržování druhové rozmanitosti, sloužící také rozšiřování 

povědomí o této problematice a vzdělávání. 

Více na: http://www.naturimgarten.at/cz/schaugaerten-international/waldviertel/ukazkova-zahrada-arche-noah-

noemova-archa (čj) nebo https://www.arche-noah.at/ (nj) 

Fröhlicher Garten, tj. „Radostná zahrada“ nebo také „Proměnlivá generační zahrada“: 

Foto: © Natur im Garten / Alexander Haiden & Fritz Dorfner  

Zahrada dětství Brigitte Fröhlichové – tenkrát intenzivně obhospodařovaná užitková zahrada – je 

dnes místem, na němž se přání prožívat přírodu na vlastní kůži stalo příjemnou skutečností. „Naše 

zahrada nevznikla ve smyslu zahradní architektury, ale prostě se vyvíjela s našimi potřebami,“ říká 

majitelka. „Dříve se zahrada přizpůsobovala hrajícím si dětem, dnes lemují vinuté cestičky barevně 

sladěné, bohatě kvetoucí záhony trvalek.“ Časem se z trávníku uždibovalo čím dál víc plochy – až 

zbyly jen cestičky mezi trvalkovými záhony a jedna odpočinková plocha u jezírka. Uspořádání cest   

a záhonů s různě vysokou výsadbou člení úzký, asi 1.300 m² velký pozemek na několik prostorů      

a dodává mu dojem větší šířky. 

Více na: http://www.naturimgarten.at/cz/schaugaerten-international/weinviertel/ukazkova-zahrada-froehlichovych 

(čj) nebo také na http://www.froehlichergarten.com/cms/ (nj) 

 

http://www.naturimgarten.at/cz/schaugaerten-international/waldviertel/ukazkova-zahrada-arche-noah-noemova-archa
http://www.naturimgarten.at/cz/schaugaerten-international/waldviertel/ukazkova-zahrada-arche-noah-noemova-archa


Poplatek za exkurzi  

Poplatek za exkurzi zahrnuje autobusovou dopravu, organizační zajištění, vstupné                     

a průvodce ve všech zahradách a tlumočení. Akce je cenově zvýhodněná, protože je 

finančně podpořena Jihočeským krajem. 

Nástupní místo Poplatek Cena pro členy O.s. Přírodní zahrada (se zapl. čl.příspěvky) 

České Budějovice 550,- Kč 500,- Kč 

Třeboň 500,- Kč 450,- Kč 

 

Cestovní pojištění a občerstvení si zajišťuje každý účastník sám. Pro konzumaci vlastního občerstvení 

bude k dispozici nejen čas jízdy v autobuse, ale i doba individuálního programu účastníků (viz program). 

V areálu Kittenbergerových zahrad je k dispozici restaurace. 

 
Přihlášky k exkurzi, kontakt v případě dalších dotazů a platba za exkurzi: 
 

Přihlášky k exkurzi zasílejte pokud možno do 16. 8. 2015 e-mailem na adresu: 
prirodnizahrada@centrum.cz nebo poštou na níže uvedenou adresu (přihláškový formulář viz 
příloha), kontaktní osoba: Martina Petrová, Občanské sdružení Přírodní zahrada, Klášterská 76/II, 
377 01  Jindřichův Hradec, tel.: 721 480 183. 

Platbu za exkurzi proveďte převodem na účet č. KB 43-7629110217/0100, var.s. 20150822, 

zpráva pro příjemce: Vaše příjmení, event. příjmení účastníků, za které platíte do 18. 8. 2015. 

Pokud potřebujete vystavit fakturu, je nutné tuto skutečnost uvést v přihlášce včetně úplných fakturačních 

údajů (přesný název organizace, IČO, popř. DIČ). 

Poznámky: 
Drobné změny v časovém harmonogramu vyhrazeny.  
 

Podmínky účasti na akci a storno podmínky: 
Termín uzávěrky přihlášek je 16.8.2015. Po tomto termínu je přihlašování ukončeno, je však možné ověřit si volná 
místa u kontaktní osoby. V případě, že bude platba provedena po stanoveném termínu, je nutné prokázat úhradu 
účastnického poplatku formou kopie výpisu z BÚ nebo bankou potvrzeným příkazem.  V případě neuhrazení poplatku 
do stanoveného termínu si pořadatel vyhrazuje právo nabídnout místo jiné osobě. 
Přihláška na akci je závazná, je možné ji zrušit pouze písemně u kontaktní osoby. V případě, že se z akce odhlásíte 
nejpozději 15 kalendářních dnů před konáním akce, bude Vám účastnický poplatek vrácen v celé výši. Při zrušení 
přihlášky 14 až 4 dny před konáním akce, bude vráceno pouze 80 % částky z uhrazeného poplatku. Při zrušení přihlášky 
3 dny před konáním akce až v den konání akce nebo neúčasti na akci, se účastnický poplatek nevrací. 
Účastník akce může za sebe najít náhradní osobu. Tuto skutečnost je povinen nahlásit kontaktní osobě (nejlépe 
telefonicky). 
Občanské sdružení Přírodní zahrada si vyhrazuje právo exkurzi zrušit, pokud se ve stanoveném termínu nepřihlásí 
dostatečný počet účastníků, aby mohly být finančně pokryty náklady akce. V tom případě budou zaplacené účastnické 
poplatky přihlášených osob v plné výši sdružením vráceny. 
 

 
Za Občanské sdružení Přírodní zahrada srdečně zve 
 

Martina Petrová s kolegy 
 

 
Kontaktní adresa:  
 
Klášterská 76/II, 377 01  Jindřichův Hradec,  
Tel.: 721 480 183, e-mail: prirodnizahrada@centrum.cz 
www.prirodnizahrada.com, www.prirodnizahrada.eu 

mailto:prirodnizahrada@centrum.cz
mailto:prirodnizahrada@centrum.cz
http://www.prirodnizahrada.com/

