Krajinná výstava Cheb – Tirschenreuth
a vybrané objekty krajinárskej
architektúry v Čechách
odborná exkurzia
www.szkt.sk
Vážení kolegovia,
tak, ako už bolo avizované , na koniec mája – začiatok júna pripravujeme odbornú exkurziu do
Čiech a Nemecka. Hlavným cieľom sú krajinné výstavy realizované v rámci projektov
cezhraničnej spolupráce v Chebe a nemeckom Tirschenreuthe. Navštívime však aj ďalšie
vytipované objekty krajinárskej architektúry v Čechách a Nemecku.

Termín:
30.05.- 01.06. 2013
odchod vo štvrtok z Nitry o 7:00 hod, zástavka v Bratislave , 8:00 odjazd z Bratislavy
príchod v sobotu cca o 19:00 hod Bratislava, 20:00 hod. Nitra

Cena :
člen SZKT:
nečlen SZKT:
študent:

165.- €
198.- €
165.- €

Predbežný program:
ŠTVRTOK
•
•

odchod z Nitry (7:00) so zástavkou v Bratislave (8:00)
pokračovanie po D1 - smer Praha so zástavkami na občerstvenie a povinnými zástavkami

Ctěnice (Praha 9) – komentovaná prehliadka
prehliadka zámockého areálu a zámockého záhradníctva, Rehabilitácia zámockého areálu získala
ocenenie GRAND PRIX 2007 České komory architektů a Obce architektů a dielo reprezentuje českú
krajinársku architektúru na výstave „ Krajinárska architektúra v krajinách V4“

•

odchod do Kadane

Kadaň - Nábřeží Maxipsa Fíka - komentovaná prehliadka
Komplexné úpravy verejných priestranstiev nábrežia rieky Ohře v kontexte stredovekých predmestí
a stredovekého jadra mesta. Stavebné a krajinárske úpravy, rekonštrukcie aj nové komunikácie,
vodné diela, technická infraštruktúra, výtvarné inštalácie.
Prepojenie mesta a rieky, definícia rozhrania mesta a okolitej krajiny. Promenáda združujúca peší
pohyb, cyklo a in- line chodník, doplnená o programové dominanty – prírodný amfiteáter, nábrežné
móla, hracie prvky atď.
I. etapa diela reprezentuje českú krajinársku architektúru na výstave „ Krajinárska architektúra
v krajinách V4“

PIATOK
•

odchod z Kadane směr Nemecko – Bamberg

Bamberg - priestory krajinné výstavy 2012
Bavorská krajinná výstava BAMBERG 2012 využila plochy bývalého textilného závodu
ERBA, zatvoreného roku 1992. Upravené plochy priamo nadväzujú na historické centrum mesta a
najväčší bavorský mestský park 19. storočia. V roku 2012 sa tieto priestory zmenili na kultúrnu krajinu
s mnohými možnosťami využitia.

Bamberg – prehliadka mesta
údajne jedného z najmalebnejších miest Bavorska.
•

v poobedňajších hodinách odchod smer Tirschenreut

Krajinná výstava Tirschenreuth 2013
„Inšpirácia relax dobrodružstvo“ sú
heslami krajinném výstavy v Tierschenreute
s názvom „ Natur in Tirschenreuth 2013“.
20 hektárový areál Krajinnej výstavy
je
vzdialený
pár minút chôdze od starého
mesta.
Novopostavený
most
je
architektonickým skvostom aj v rámci Európy.
Je to jedinečná stavba, ktorá
umožňuje
priame spojenie medzi centrom mesta a
historickým areálom Fischhof.
Krajinná výstava kladie dôraz na zážitok
z prírody. Na deti a mládež čakajú unikátne
zážitkové
svety:
preliezačky
vŕbové
schovávačky, prírodný náučný chodník, škola
v prírode, ihrisko pre skateboarding alebo
obrovské ryby - preliezačky na vodnom
ihrisku Fischers Fritz.

•

odchod na ubytovanie do Chebu

Cheb
podľa časových možností prehliadka mesta: Pešia zóna Cheb reprezentuje českú krajinársku
architektúru na výstave „ Krajinárska architektúra v krajinách V4“

SOBOTA
Cheb – priestory Krajinnej výstavy
Krajinná výstava je zrealizovaná na pravom brehu rieky Ohře – pod Chebskýnm hradom, v hradnej
priekope a nive rieky. Táto oblasť bola komplexne revitalizovaná v rámci krajinnej výstavy v roku 2006.
Predstavia sa tu svojimi tematickými expozíciami záhradnícke firmy. Krajinnú výstavu doplňuje bohatý
sprievodný program. Tieto akcie sa budú konať nielen v priestoroch výstavy, ale aj v iných objektoch
mesta.
•

odchod smer Plzeň

Plzeň- Mlýnská strouha – komentovaná prehliadka
Park Mlýnská strouha je súčasťou prstenca parkov okolo historického jadra mesta, ktorý vznikol
zasypaním mestskej priekopy. V roku 2010 bol po dvojročnej revitalizácii otvorený pre verejnosť.
Autormi projektu parkových úprav bola firma AWIDA - zahradní a krajinářská architektura, Dana
Wilhelmová a Jiří Damec.
Novým prvkom sú veľké farebné plastiky od autorky Terezy Damcovej.

•
•

odchod smer Bratislava
príchod do Bratislavy cca o 19:00 hod, do Nitry cca o 20:00 hod.

___________________________________________________________________
Kontakt na usporiadateľov:
garanti akcie: Ing. Parráková,0908 655 259, Ing. Murínová 0905 398 073
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
kontakt: e-mail: kancelaria@szkt.sk

