
 

 
 
 

 

Občanské sdružení Přírodní zahrada 
srdečně zve všechny zájemce z řad odborné i laické veřejnosti na  

zahradní konferenci 

ZAHRADNÍ TURISTIKA DNES 
konanou ve dnech  

26. – 27. září 2014 ve Slavonicích 
 

Zahradní turistika v různých podobách již existuje, ale na konferenci ve Slavonicích můžeme 
společně hledat cestu, jak ji povýšit na důležitý obor cestovního ruchu ČR.  

Poznáte různé tváře zahradní turistiky, a to nejen teoreticky v prezentacích a na obrázcích, 
ale i svou osobní návštěvou konkrétních velmi různorodých zahrad. Dozvíte se o projektech, 
které jsou v oboru aktuálně realizovány. 

Přijeďte se seznámit s kolegy z oboru a jejich prací, vyměnit si zkušenosti, navázat spolupráci 
tam, kde to dává smysl. Společně se můžeme zamyslet, jak plně využít zahradní poklady, 
které u nás máme, podpořit rozvoj zahradní turistiky, případně hledat řešení pro odstranění 
překážek jejího rozvoje.  
                                                                                                 



 

Program konference - 26.9. 

10.00 – 10.30 Registrace účastníků 

10.30 – 11.30 Zahradní turistika v Dolním Rakousku 

 Úvodní slovo – Ing. Martina Petrová, Občanské sdružení Přírodní zahrada 

 Zahradní turistika v Dolním Rakousku – nabídka, zkušenosti, statistiky - Franz Gruber, 
jednatel DIE GARTEN TULLN 

11.30 – 12.30 Prezentace projektů a aktivit k podpoře rozvoje zahradní turistiky 

 Zahradní turistika na česko-rakouském pomezí – představení aktivit projektu vč. webu 
www.zahradnituristika.eu - Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Bylinková zahrada Tiree Chmelar 
ve Valticích 

 Ukázkové přírodní zahrady v ČR – představení projektu a tipů ukázkových zahrad  - Ing. 
Martina Petrová, Občanské sdružení Přírodní zahrada 

 „Přijďte s námi objevovat bohatství a krásu zahrad" aneb aktivity Národního centra 
zahradní kultury v Kroměříži - Ing. Jitka Gajdoštinová, Národní památkový ústav 

12.30 - 14.00 Oběd  

14.00 – 16.00 Zahrady se představují – představení nabídky pro návštěvníky a sdílení 
zkušeností se zahradní turistikou 

 Soukromé zahrady / Zahrada Rudolfov – „Zahrada, která zpívá ranní chorály a šeptá 
večerní verše.“ – Mgr. Irena Kovářová 

 Klášterní a zámecké zahrady a parky / Lednicko-valtický areál – Ing. Přemysl Krejčiřík, 
Ph.D., Průvodce parkem, o.s. 

 Vzdělávací zahrady / Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích – ukázková přírodní 
zahrada - Ing. Jana Drochytková 

 Školní zahrady / Základní a mateřská škola Myslibořice – ukázková přírodní zahrada - 
Mgr. Lenka Brabencová, ZŠ Myslibořice a Jaroslava Popelková, MŠ Myslibořice 

 Terapeutické zahrady / Zahrady jako prostor pro terapii u nás i v Evropě – Ing. Dana 
Křivánková, DPDD, Lipka Brno 

 Produkční zahrady / Trvalková školka Florianus v Jindřichově Hradci – ukázková přírodní 
zahrada – Ing. Martina Petrová, v zastoupení za Ing. Charváta a Ing. Hájka 

16.00 – 16.30 Cofeebreak 

16.30 – 18.00 Možnosti spolupráce v  zahradní turistice  

 Představení Asociace cestovních kanceláří ČR a možnosti spolupráce asociace a jejích 
členů se zahradami - PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová, členka představenstva a 
předsedkyně sekce památek a významných turistických cílů ACK ČR 

 Pódiová diskuse 

18.00 – 20.00 Večeře a volný program 
20.00   Ubytování účastníků a neformální večerní setkání 

 
 

http://www.zahradnituristika.eu/


 

 

Program exkurzí v rámci konference 27.9.  

7.30 Snídaně 

8.00 Ukončení ubytování 

8.30 Odjezd autobusu z autobusového nádraží Slavonice 

8.45 Exkurze v ukázkových přírodních zahradách Bylinková obec Mutišov (veřejné   
             prostranství) a Přírodní zahrada Bochníčkovi (venkovská/selská soukromá zahrada) 

10.15 Občerstvení s kávou 

11.00 Odjezd z Mutišova na další exkurzi 

11.15  Exkurze v zahradě Penzionu Bejčkův mlýn – Botanická zahrada a domácí ZOO 

12.00 Oběd 

13.00 Odjezd na další exkurzi 

13.30 Exkurze do ukázkové přírodní zahrady rodiny Pascherovy, Neuriegers – Rakousko    
             (soukromá zahrada ve vnitřním prostoru dvora typického pro Waldviertel) 

14.30 Odjezd na další exkurzi 

15.00 Exkurze do Mařížského zámeckého parku 

15.45 Ukončení programu 

16.00 Návrat do Slavonic 

16.30 Fakultativní nabídka komentované prohlídky Slavonic 

 

Tlumočení během programu konference je zajištěno. 
 
 

Podrobnější informace o navštěvovaných zahradách 
 
Ukázková přírodní zahrada Bylinková obec Mutišov 
Obyvatelé obce Mutišov se zapojili do zatraktivnění 
veřejného prostranství s využitím přírodního zahradničení. 
V Mutišově je mimo jiné hlavní okrasný bylinkový záhon a 
devět záhonů – předzahrádek místních stavení, kde jsou 
prezentovány tematické druhy bylin. Některé jsou 
astrologické, jiné barvířské, nebo zde můžete nalézt třeba i 
čarodějnickou zahrádku. Vše propojuje zajímavě řešený 
informační systém – u každého z předzahrádek je informační 
cedule, která lidem vysvětluje, proč se daná bylina hodí pro konkrétní věc a proč spadá do 
určitého tematického okruhu.   
 
 



 

 

Ukázková přírodní zahrada Bochníčkovi v Mutišově   
Selskou zahradu o rozloze téměř 0,5 ha udržují 
majitelé v přírodním duchu, bez použití chemických 
látek. Pěstují zde velké množství ovoce, zeleniny a 
velkou pozornost věnují také bylinkám a trvalkám. 
Paní Bochníčková se specializuje na pěstování 
léčivých bylin, které rozmnožuje a kontejneruje. 
Poradí Vám s pěstováním i použitím na léčebné 
účely. V zahradě naleznete smíšenou kulturu, skleník 
pro předpěstovávání, hadník, staré ovocné stromy, 

vyvýšené záhony, trvalkové i bylinné záhony, jedlý les (rakytník, aronie, klanopraška …). Děti 
jistě potěší zdejší chov drůbeže.  
 

Botanická zahrada a domácí ZOO u Penzionu 
Bejčkův mlýn ve Slavonicích 
Příroda v okolí Penzionu Bejčkův mlýn je výjimečně 
krásná a čistá, vlastní budova pak leží v chráněném 
biokoridoru. Aby majitelé přiblížili veřejnosti, jaké 
rostliny rostou v bezprostřední blízkosti penzionu, 
připravili malou botanickou zahradu. V zahradě je 
možné najít dnes již vzácné jilmy s vysokou 
dendrologickou hodnotou, vzrůstem a vitalitou, které 
byly pro svoji výjimečnost státem prohlášené za 
památné stromy. Kolem penzionu chovají majitelé různá domácí zvířata.  
 

Ukázková přírodní zahrada rodiny Pascherovy 
v Neuriegers v Rakousku 
Tato ukázková zahrada se nachází ve vnitřním 
dvoře typickém pro Waldviertel. Stále tu něco 
kvete a není třeba nejprve dlouho hledat. Od 
kvetoucího záhonu bylin až k „divokému koutu“ tu 
panuje velká rozmanitost na malém prostoru. 
V zahradě možnost zakoupení menšího 

občerstvení s kávou a předmětů z nabídky blešího trhu. 
 

Mařížský park 
Revitalizace Mařížského parku přispěla k udržitelné 
ochraně přírody a životního prostředí Slavonicka. 
Vyčištěním a revitalizováním zanedbaného parku 
vznikl veřejný přírodní prostor a zároveň je zachován 
důležitý krajinný prvek. Podařilo se propojit optimálně 
jednotlivá opatření, která přispěla ke zkvalitnění 
biotopu a k zachování významných historických prvků 
původního anglického zámeckého parku s ohledem na 
stav po jeho padesát roků zanedbávané údržbě.  

http://www.bejckuvmlyn.cz/?id=cz%2Fzahrada&mf=6000016
http://www.bejckuvmlyn.cz/?id=cz%2Fstromy&mf=1000000


 

 
Účastnický poplatek za konferenci 26.-27.9.2014 
 

ZAHRADNÍ 
KONFERENCE 

PROGRAM 
tlumočení, prostory,  
organizační zajištění, 

 tištěné podklady,  
cofeebreaky, 2 obědy, 1 večeře 

UBYTOVÁNÍ BEZ SNÍDANĚ  
(ve dvoulůžkovém pokoji) 

26.-27.9 
(fakultativní) 

1. den  
       - konference 26.9. 

820 Kč 
650,- Kč příplatek za jednolůž. 

pokoj 340 Kč 

2. den   
              - exkurze 27.9. 

750 Kč 
snídaně formou bufetu 120 Kč 
komentovaná prohlídka Slavonic – 
45 min. 60,- Kč 

Poplatek nezahrnuje 
 vstupné v ukázkové přírodní zahradě rodiny Pascherových v Neuriegers 2,- EUR – paní 

Pascherová rovněž připraví menší občerstvení za dobrovolný příspěvek, součástí 
zahrady je malý bleší trh 

 kapesné na nákupy v jednotlivých místech: suvenýry, bylinky apod. 
 

Ubytování 
Ubytování je rezervované v Hotelu U Růže, který se nachází přímo na historickém náměstí 
Slavonic. Hotel má pokoje se samostatnou koupelnou a toaletou. V každém pokoji je stylový 
nábytek a nové pohodlné postele. Pokoje jsou vybavené satelitní televizí, telefonem, malou 
kuchyňkou, ledničkou, minibarem, varnou konvicí a základní sadou nádobí. Hosté mohou 
bezplatně využívat WiFi internet. 

 
 
Přihlášky na konferenci, kontakt v případě dalších dotazů a platba za 
konferenci: 
 

Přihlášky na konferenci zasílejte do čtvrtka 18. 9. 2014, pokud budete chtít zajistit 
ubytování, v ostatní případech do neděle 21. 9. 2014 e-mailem na adresu: 
prirodnizahrada@centrum.cz (přihláškový formulář viz příloha), další informace: 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. 20140926, 
zpráva pro příjemce: Vaše příjmení, event. příjmení účastníků, za které platíte, do 23. 9. 2014 
nebo nás v případě potřeby daňového dokladu informujte, abychom Vám vystavili fakturu, 
na základě které provedete platbu. Výběr způsobu platby proveďte v přihlášce. 
 

Poznámky 
Drobné změny v časovém harmonogramu vyhrazeny. 
 

 



 

 
 
Občanské sdružení Přírodní zahrada si vyhrazuje právo konferenci zrušit, pokud se 
ve stanoveném termínu nepřihlásí dostatečný počet účastníků, tak, 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 
Občanské sdružení Přírodní zahrada 
Kontaktní adresa: Klášterská 76/II, 377 01 Jindřichův Hradec, 
Tel.: 721 480 183, e-mail: prirodnizahrada@centrum.cz 
www.prirodnizahrada.com, www.prirodnizahrada.eu 


