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EXKURZE DO ZÁŽITKOVÝCH ZAHRAD V RAKOUSKÉM SCHILLTERNU 

Termín: 17. 9. 2015  

Místo konání: Schilltern, Rakousko  

Zahájení: 17. 9. 2015 v 7:00, odjezd z Brna 

Ukončení: 17. 9. 2015 v 19:00, příjezd do Brna 

Náklady: 750,- Kč (stravu během exkurze si účastníci zajišťují sami) 

Kontaktní osoba: Jana Dvořáčková, E: jana.dvorackova@lipka.cz, T: 543 420 823 

 

Program: 

7:00 odjezd z Brna od kavárny Bohemia u opery Janáčkova divadla – Rooseveltova ulice (od Hlavního 
nádraží dvě zastávky tram. č. 1 a pak 100 m zpět proti směru jízdy) 

10:00 – 12:00 prohlídka Arche Noah – zahrady, která konzervuje a rozvíjí 
rozmanitost kulturních plodin jako zdroje pro život a budoucí generace. Již 
více než 25 let se jejich 6500 členů snaží zachovat a pěstovat ohrožené 
druhy zeleniny, ovoce i obilovin. Za posledních 100 let poklesla biologická 
rozmanitost kulturních plodin díky zemědělské industrializaci dramaticky o 
75 %. Členové Arche Noah úspěšně pracují na zachování biologické 
rozmanitosti kulturních plodin skrze zavádění tradičních a vzácných odrůd 
zpět na zahrady a trhy.  

Angličtináři a němčináři si mohou přečíst podrobnější informace zde: 
www.arche-noah.at 

lektorka: Dana Křivánková 

12:00 – 13:00 oběd (z vlastních zdrojů) a přesun do další zahrady 

13:00 – 15:00 prohlídka Zážitkových zahrad firmy Kittenberger – tyto zahrady vznikly 
před 15 lety. V  současné době mají rozlohu více jak 22 000 m2 a ročně je navštíví více 
než 70 000 lidí. V zahradách zapojíte všech pět smyslů – čich, zrak, chuť, hmat, sluch 
stejně tak na vás budou působit základní elementy života, jimiž jsou oheň, země, voda a 
vzduch. Architekt Reinhard Kittenberger se snaží, aby zahrady byly co nejvíce podobné 
přírodě, aby v nich bylo zakomponováno současné zahradní umění, vše v souladu 
s člověkem a zvířaty. Zahrady zážitků ukazují, že současný trend v zahradách není jen 
pro horních deset tisíc, ale že si podobnou zahradu může dovolit každý. A ještě něco – 
zahrady jsou pro lidi důležitou součástí pozitivního způsobu života a přispívají 
k udržování zdraví. Aktivní pohyb, zdravá výživa (ovoce, zelenina, bylinky) a duševní 
odpočinek jsou dobrým lékem na stres dnešní doby. 

Podrobnější informace najdete i v češtině na: www.kittenberger.at 

lektorka: Dana Křivánková 

http://www.arche-noah.at/
http://www.kittenberger.at/
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19:00 návrat do Brna k Bohemii 

 

V rámci akce bude uhrazeno vstupné do výstavních areálů. Další případné atrakce či zajímavé nákupy 
(možnost zakoupit semínka, literaturu atp.), včetně zajištění celodenní stravy je hrazeno účastníky. 

Nezapomeňte se pojistit do zahraničí a vzít si nějaký doklad totožnosti (OP nebo pas). 

 

Prohlídka je možná opět za jakéhokoliv počasí – pochůzné plochy jsou zpevněné, stačí deštník. 
Fotografování povoleno. 

 

K teoretickému doplnění základních informací o přírodních zahradách a zodpovězení konkrétních dotazů 
bude využita doba přejezdu. 

 

Akce je součástí udržitelnosti projektu Praktická environmentální výchova pro pedagogy (reg. č. 
CZ.1.07/1.3.10/02.0044), který realizuje Lipka a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem ČR.  


