TISKOVÁ ZPRÁVA
V RÁMCI ZAHRADY ČECH PROBĚHLO SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO
ROČNÍKU SOUTĚŽE NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADA 2014
Litoměřice, 22. 9. 2014
V rámci tradiční prodejní výstavy Zahrada Čech proběhlo finálové vyhlášení druhého ročníku
soutěže Nejkrásnější zahrada 2014.
Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 10 realizátorů, kteří mohli předvést své nápady a dovednosti
široké veřejnosti, potenciálním klientům či investorům. Téma soutěže „Zahrada ve všech podobách“
pojali realizátoři opravdu různorodě. Vznikly zahrady relaxační, bezúdržbové, reprezentativní či
zahrady s výraznými designovými prvky.
Seznam zahrad:
1. FLERA s.r.o., zahrada V ZÁŘÍ – vyjádření krásy podzimu v hravé formě za použití deštníků,
obrazů či mlhy
2. Gardenline s.r.o., zahrada VE ČTVERCÍCH – bezúdržbová zahrada určená pro odpočinek, svoji
koncepcí evokuje východní styl zahrad
3. Parcela číslo tři patřila loňskému vítězi soutěže Nejkrásnější zahrada 2013 v kategorii Cena
odborné poroty
4. Zahradní a krajinná tvorba K+K, s.r.o., zahrada RELAXACE A POSEZENÍ S PŘÁTELI – klasická
jednoduchá relaxační zahrada, gabionová zeď je použita jako krytí či samotné posezení
5. a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury, zahrada MOMENTKA Z ČESKÉHO
STŘEDOHOŘÍ. Reprezentativní úprava zahrady inspirovaná českým středohořím – použitý
materiál – čedičový kámen, voda, dřevěné posezení s „medovou mísou“.
6. Časopis Receptář – zahrádka RECEPTÁŘ, bezúdržbová zahrada určená k odpočinku bez
nutnosti složité či pravidelné údržby.
7. Gabriel s.r.o., zahrada PIN(K)POINT – speciální aranžmá s růžovými prvky, hra nápadů a
barev ve stylu „jak využít použité věci pro jejich druhý život“
8. ZZZ zahrady, MEDITERÁN – nastínění středozemní zahrady, zahrada určená pro milovníky
Chorvatska či Itálie
9. ČZS, časopis ZAHRÁDKÁŘ – hlavní myšlenkou zahrady je řešení malého prostoru s využitím
okrasné i užitkové funkce
10. Ing. Petr Vaňátko PLANTASTYL, zahrádka IGLUM – malý prostor řešený umístěním dřevěných
dětských prvků, nosné téma zahrady je „Zahrada je radost, pojďte si s námi hrát, pojďte
s námi tvořit“
11. t e r r a f l o r i d a zahradní architekti, zahrádka PETKYTKY – výrazná hra barev a světel
vytvořená použitím rozřezaných PET lahví (recyklace materiálu) podpořená výsadbou trvalek
a umístěním drceného skla na cestičkách
Všechny zahrady splnily kritéria soutěže a zařadily se tak do 3 základních kategorií – Cena odborné
poroty, Cena návštěvníku Zahrady Čech a nově kategorie Cena Zahrady Čech.

Odborná porota byla složena z pěti členů, porotě předsedal pan Ing. Samuel Burian, autorizovaný
krajinný architekt, člen ČKA a IFLA, soudní znalec v oborech ochrana přírody a ekonomika.
Nakonec vybrala zahradu číslo 5 – a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury, Ing. Martina
Forejtová připravila koncept zahrady s názvem MOMENTKA Z ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ.
Cenu předal hlavní partner soutěže společnost CS-BETON s.r.o. v zastoupení jednatele společnosti
pana Ing. Marka Matějky. Zahrada Čech věnovala jako cenu odborné poroty Finskou vanu v hodnotě
40.000,-Kč.
Nově udělenou cenu Zahrady Čech uděloval jednatel společnosti pan Ing. Petr Skřivánek, tuto cenu
získala zahrada číslo 9 – ČZS, časopis Zahrádkář. Důvodem výběru bylo souznění charakteru zahrádky
s tradiční prodejní výstavou Zahrada Čech, na zahrádce byly použity prvky okrasné, ale hlavně
užitkové, nechybí tu výsadba zeleniny, ovocných stromků, bylin, tematických trvalých květin.
Cena návštěvníků Zahrady Čech nebyla při slavnostním udělování vyhlášena, protože velký zájem
návštěvníků o hlasování nás přesvědčil o tom, že prodloužíme dobu hlasování do konce výstavy a
umožníme tak vícero návštěvníkům rozhodnout o té Nejkrásnější zahradě z pohledu laické veřejnosti.
Cenu návštěvníků Zahrady Čech nakonec získala zahrada č. 10 – Ing. Petr Vaňátko PLANTASTYL, se
svojí koncepcí zahrady nazvanou jako IGLUM. V těsném závěsu, s rozdílem pouhých 20ti hlasů získala
druhé místo zahrádka č. 4 – Zahradní a krajinná tvorba K+K s.r.o. s názvem Relaxace a posezení
s přáteli.
Vylosováni byli i výherci z řad návštěvníků, pro velký zájem jsme se rozhodli udělit nejen hlavní cenu
křovinořez od společnosti VARI, ale také další 4x ceny v podobě permanentek na akce pořádaných
společností Zahrada Čech pro rok 2015.
Vylosovaní návštěvníci byli kontaktováni a ceny jim budou zaslány poštou.
Děkujeme všem realizátorům za jejich odvážné nápady, návštěvníkům za jejich hlasy a těšíme se na
další ročník soutěže.

Kontakt pro média: Michaela Mokrá, vedoucí obchodu, tel: +420 605 237 960, email:
michaela.mokra@zahrada-cech.cz

