Labyrint přírody a ráj zahrad v číslech /
Dne 1. 10. 2016 byl areál tematických zahrad „Labyrint přírody a ráj zahrad“ otevřen odborné veřejnosti. Realizace
projektu probíhala v letech 2014 až 2015. Následovala intenzivní rozvojová péče s cílem dosáhnout plné provozní
funkčnosti. Jednotlivé zahrady jsou koncipovány jako samostatné funkční, prostorové a kompoziční celky prezentující
pro nejširší veřejnost výsledky experimentální, výzkumné a umělecké činnosti odborných ústavů Zahradnické fakulty
MENDELU v Lednici. Na ploše 16 452 m2 se nachází kromě kompozičně provázaných 11 zahrad, také důmyslný cestní
systém s doprovodnou vegetací, který návštěvníka provede celým prostorem. Pro širokou veřejnost byla zahrada
otevřena v červnu 2017 při příležitosti akce „Víkend otevřených zahrad“.

Kompozice zahrady /
Labyrint přírody a ráj zahrad tvoří jednotlivé tematicky ztvárněné celky. „Stříbrná zahrada“ představuje sortiment
trvalek, polodřevin a dřevin mediteránního původu. Půdorysně vychází z motivu diamantu zasazeného do trávníku.
„Anglická květinová zahrada“ vychází z principů výtvarného a ekologického seskupování rostlin, charakteristického
pro období klasické květinové zahrady přelomu 19. a 20. století. „Zahrada pivoněk, kosatců a ibišků“ je expozicí tří
oblíbených skupin zahradních rostlin, vyhledávaných v historii zahradního umění pro jedinečné estetické a symbolické
vlastnosti. „Zahrada travin“ se zaměřuje na uplatnění jejich širokého sortimentu, který je v moderních zahradách často
používán a ztělesňuje formy a ducha soudobé globální zahrady. „Zahrada polostínu a tónu zelené“ je naučnou expozicí,
ve které jsou prezentovány rostliny pro stinná a polostinná stanoviště. „Účelová zahrada“ je multifunkčním prostorem
určeným pro společenské a edukační aktivity Zahradnické fakulty MENDELU. Ve „Vodní zahradě“ je ústředním motivem
tůň se samostatným mokřadem, kudy návštěvník prochází po dřevěném molu. Klidnou atmosféru vodní hladiny doplňují
charakteristické detaily živé i neživé přírody – vodní rostliny, kameny, živočichové a přírodní materiály. „Zahrada barev“
představuje expozici komponovaných záhonů s kvetoucími rostlinami včetně ukázek jejich vzájemného seskupování
a možnosti jejich využití v urbánním prostředí. „Kuchyňská zahrada“ vychází z klasických vzorů těchto zahrad známých
z historie zahradního umění. Uplatnění zde nalezly jejich charakteristické prvky, jako jsou smíšené zeleninové záhony,
léčivé a aromatické rostliny, kordóny ovocných dřevin, pařeniště i malý vinohrad. Příkladem nadčasové jednoduchosti
je „Bílá zahrada“, jejímž základním kompozičním principem je bílá barva. „Rozárium“ je expozicí sortimentu nových,
moderních a odolných odrůd růží vhodných pro soukromé i veřejné zahrady. Na konstrukci loubí jsou uplatněny
popínavé růže, v záhonech jsou vysazeny sadové i stromkové kultivary.

Otevírací doba pro veřejnost:
Pondělí–pátek:
Dle otevírací doby areálu ZF MENDELU
Bližší informace o otevírací době naleznete na:
http://lva.mendelu.cz
GPS: 48°47'42.0063738"N
16°47'54.0328789"E
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Zahrada a její poslání /
Hlavním posláním projektu Labyrint přírody a ráj zahrad – Tematické zahrady, je prezentovat výsledky činností ústavů fakulty a současně fungovat i jako významný a velmi
názorný výukový celek prezentující témata související s problematikou zahradnictví, zahradní tradice a životního prostředí. Tematické zahrady ZF tvoří nový funkční a výtvarný
celek v rámci historicky formovaného Lednicko-valtického areálu. Kontinuálně navazují
na formy a ducha kulturního dědictví a tvořivých tradic zahradního umění a krajinářské
architektury, které zde po staletí v kontextu evropské vzdělanosti, humanistické tradice
a kultury formovaly zahradu jako fenomén kvality života člověka a bytostný projev jeho
vztahu k přírodě, krajině a prostředí domova.
Současně se mohou návštěvníci seznámit se zahradami i díky doprovodnému programu,
který zajišťuje Zahradnická fakulta MENDELU. Jsou pořádány výstavy, semináře a kurzy konané pod vedením odborných lektorů. Obvyklé jsou výstavy florálních objektů a uměleckých
děl, prezentace a degustace netradičních druhů zelenin a ovoce, kurzy pěstování a zpracování starých druhů ovoce, přednášky o ekologickém způsobu hospodaření a mnohé další.

Letecký pohled na Tematické zahrady projektu „Labyrint přírody a ráj zahrad“ /

“The Labyrinth of Nature and Paradise of Gardens” is a unique and attractive infrastructure
for environmental education at MENDELU Faculty of Horticulture. This new project based
on the rich cultural heritage and garden art and landscape architecture traditions was
established on an area of 16 452 m2 in the Lednice-Valtice Heritage Complex, a leading
tourist destination in the Czech Republic.

„

doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová, prof. Ing. Jiří Damec, CSc.

Krajina a zahrada jsou vnímány nejen jako objekty, ale jako
velmi dynamické procesy primárně vnímané vizuálně v prostoru
a čase. Zapojením dalších smyslů – vůně, zvuky, chutě
a emoce, genius loci, čas a metamorfózy spolu vzájemně tvoří
multidimenzionální podstatu a charakter.

“

