TISKOVÁ ZPRÁVA
ZAHRADA ČECH CHYSTÁ DALŠÍ ROČNÍK SOUTĚŽE
NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADA 2015
Litoměřice, 6. 3. 2015
Zahrada Čech chystá další ročník soutěže NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADA 2015. Letošní ročník naváže na
předchozí dva, a přesto bude plný inovací.
Soutěž NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADA nabízí příležitost k šíření myšlenek současné zahradní a krajinářské
tvorby. Přehlídka originálních a dobře provedených zahrad by měla být obdobou módní přehlídky –
často se jedná o věci běžně neproveditelné, ale inspirující a udávající trendy. Účelem takové
přehlídky je seznámit širokou veřejnost s tendencemi v oboru; inspirovat, motivovat a někdy i
šokovat běžného návštěvníka výstavy Zahrada Čech.
Soutěž otevírá prostor pro prezentaci rostlin i stavebních materiálů v použití. Jejím prostřednictvím
veřejnost získává možnost seznámit se s novinkami nebo naopak podívat se novýma očima na
znovu oživené tradiční nebo zapomenuté rostliny, stavební postupy a řemeslné dovednosti.
Loňského ročníku soutěže se zúčastnilo 10 firem,
které na jednotlivých parcelách předvedli své nápady
a dovednosti. Téma soutěže „Zahrada ve všech
podobách“ pojali realizátoři různorodě. Vznikly
zahrady relaxační, bezúdržbové, reprezentativní či
zahrady s výraznými designovými prvky.
Vítězem ročníku 2014 v kategorii odborné poroty se
stala zahrada č. 5 - a05 ateliér zahradní a krajinářské
architektury, Ing. Martina Forejtová připravila
koncept zahrady s názvem MOMENTKA Z ČESKÉHO
STŘEDOHOŘÍ.
Laickou veřejnost pak okouzlila zahrada č. 10 Ing. Petr
Vaňátko PLANTASTYL, se svojí koncepcí zahrady
nazvanou jako IGLUM. Realizace získala cenu
Návštěvníků Zahrady Čech.

Foto č.1: NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADA 2015 – Cena odborné poroty

V rámci loňského ročníku byla vytvořena nová kategorie – Cena Zahrady Čech. Tu obdržela zahrada
číslo 9 – ČZS, časopis Zahrádkář. Hlavním důvodem vzniku této kategorie bylo pojetí realizace. Jako
jediná zahrádka vyzařovala souznění jejího charakteru s tradiční prodejní výstavou Zahrada Čech, na
zahrádce byly použity prvky okrasné, ale hlavně užitkové, nechyběla výsadba zeleniny, ovocných
stromků, bylin či tematických trvalých květin.

Foto č.2: NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADA 2015 – Cena návštěvníků ZČ

Foto č.3: NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADA 2015 – Cena Zahrady Čech

Hlavním partnerem soutěže byla společnost CS-BETON s.r.o.
Na přípravách ročníku 2015 se již nyní intenzivně
pracuje. Téma soutěže bude tentokrát: Zahrada
(nejen) pro děti. I letos bude mít možnost až 12x
společností předvést své dovednosti a na parcelách o
výměře 61,2m2 nebo 17,9m2 vymyslet takové pojetí
zahrady, aby zaujala odbornou i laickou veřejnost.
Ztížili jsme kritéria soutěže a stanovili termíny
jednotlivých důležitých kroků (datum uzávěrky
přihlášek, datum realizací, datum hodnocení,…), což je
první novinkou letošního ročníku. Uzávěrka pro
podání přihlášky je 31. 5. 2015. Samotnou realizaci pak
přihlášené firmy mohou uskutečnit od 30. 6. 2015.
Hotové zahrady musí být den před hodnocením
Foto č.4: Nová grafika letošního ročníku

odbornou porotou, tj.: 3. 9. 2015. A právě tady se setkáváme s druhou novinkou ročníku!
Hodnocení odborné poroty neproběhne v rámci podzimní výstavy Zahrada Čech, ale ještě před
jejím uskutečněním. Umožníme tak návštěvníkům, aby znali vítěze odborné poroty a mohli tak
porovnat názor profesionálů a jich samých. Odborná porota bude letos složena ze 7 členů. Hodnocení
proběhne v pátek 4. 9. 2015, program dne bude rozdělen na prezentaci/obhajobu soutěžícího, pak
bude následovat bodové hodnocení poroty, komentář poroty k jednotlivým realizacím a nakonec
bude vyhlášen vítěz, který získá Cenu odborné poroty, finanční odměnu a 2ks vstupenky na RHS
Chelsea Flower Show v Londýně.

Hlasování návštěvníků proběhne tradičně v rámci podzimní Zahrady Čech, která se uskuteční ve
dnech od 11. 9. do 19. 9. 2015. V průběhu výstavy bude i jeden ze dnů věnován soutěži – DEN
S NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADOU, a to ve čtvrtek 17. 9. 2015, bude tematicky zakomponován do
kulturního programu. Vyhlášení vítěze dojde až po skončení výstavy, aby měl každý návštěvník
možnost dát hlas preferované zahradě. Součástí je i udělení věcné výhry pro účastníka hlasování.
Tato cena bude udělena výherci, který řádně vyplní hlasovací kupón a správně zodpoví soutěžní
otázku. Výherci tak budou zkontaktováni a také zveřejněni v termínu po 20. 9. 2015.
Třetí kategorie, Cena Zahrady Čech, je velmi specifickou částí soutěže. Cena bude udělena od
zástupce Zahrady Čech za netradiční pojetí, zajímavý počin nebo jinak se vymykající kategoriím a
důraz bude kladen na přínos pro rozkvět Zahrady Čech. Tato cena ovšem nemusí být udělena.
Obliba soutěže má stoupající tendenci, což je pro nás jako organizátory soutěže velmi pozitivní stav.
Rozšiřuje se základna mediálních partnerů, zvyšuje se podvědomí o probíhající soutěži ať ve sféře
odborníků nebo v rovině laické veřejnosti.
V tuto chvíli máme přihlášené do soutěže již 3x společnosti – společnost ArboGard s.r.o. jako nový
účastník soutěže, vítěz loňského ročníku v kategorii Cena Zahrady Čech – Český zahrádkářský svaz z.s.
a časopis Receptář.
Věříme, že letošní ročník bude opět velmi inspirativní a jednotlivé realizace přinesou řadu zajímavých
pojetí.

