
LIPOVÁ RATOLEST 2018
Kyjov, 24.–26. dubna

Autorský kolektiv: 
Ing. Daniel Matějka, Ph.D. 
Ing. Lukáš Lattenberg
Ing. Hana Matějková
Bc. Magdaléna Březinová

Hlavní parametry 
plochy: 
Počet soutěžních ploch: 11
Celková výměra soutěžních 
ploch: 1550 m2

Pořadatel:

Investor:

Soutěžní plocha pro Lipovou ratolest na  ulici Nerudova tvoří prostor 
mezi vozovkou a činžovními domy. Je lemována vzrostlým stromořadím 
z  turecké lísky a v nedávné minulosti zde byla provedena rekonstrukce 
hlavního chodníku a vstupů do domů. 
Hlavním tématem projektu je zobytnění prostoru před činžovními domy 
a  sjednocení zelených ploch, které k  nim náleží. Částečné odclonění 
vstupů do domů od rušné komunikace zajistí rytmicky se střídající živé 
ploty z  habru doplněné o  štěrkový trvalkový záhon se sortimentem 
navrženým tak, aby odolal klimatickým extrémům jižní Moravy.
Vstupy do  domů budou oboustranně doplněny o  zpevněné plochy 
z kamenné kostky sloužící pro umístění stojanů na kola a laviček. U vstupů 
budou nainstalovány kovové cedule s  laserově vypáleným číslem po- 
pisným a veršem z básní Jana Nerudy, po němž je ulice pojmenována. 
Pro soutěž mladých zahradníků byl prostor rozdělen na jedenáct dílčích 
částí, které mají přibližně stejnou výměru a obsahují srovnatelné množství 
všech materiálů potřebných pro realizaci záměru.

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

24. dubna 2018 – úterý
10.00    slavnostní zahájení soutěže – před radnicí 
 Masarykovo nám. 1, Kyjov
10.30 – 17.00 soutěž, Nerudova ulice
20.00 společný večer: představení soutěžních družstev, 
 Kulturní dům Kyjov

25. dubna 2018 – středa
08.30 – 17.00 soutěž, Nerudova ulice 
19.00 – 22.00 společenský večer s cimbálovou muzikou. 
 Kulturní dům, Kyjov

26. dubna 2018 – čtvrtek
09.00 – 12.00 dokončení soutěžních ploch 
12.00 – 14.00 hodnocení odbornou porotou 
14.00 vyhlášení výsledků  před radnicí Masarykovo nám. 1,  Kyjov

Již desátý ročník soutěže pro studenty středních zahradnických 
škol se uskuteční ve  dnech 24.–26. dubna v  Kyjově. Soutěž, která 
začala v roce 2008 na brněnském výstavišti, se po Jihlavě, Olomou-
ci, Třinci, Rousínově, Ostravě, Plzni a Praze opět vrací na jižní Moravu. 
Jedenáct soutěžních družstev upraví za tři dny předzahrádky na uli- 
ci Nerudova. Srdečně vás do Kyjova zveme, je vždycky radost sledo-
vat adepty zahradnické profese, s jakým zaujetím jim pod rukama 
vzniká kultivovaný veřejný prostor. 

SEZNAM 
SOUTĚŽÍCÍCH ŠKOL
1.  Střední odborná škola Jarov

2.  Střední zahradnická škola  
Rajhrad

3.  Střední škola zemědělská  
a zahradnická Olomouc

4.  Střední odborná škola  
veterinární, mechanizační  
a zahradnická  
České Budějovice

5.  Střední zahradnická škola, 
Ostrava

6.  Česká zahradnická akademie 
Mělník – střední škola a vyšší 
odborná škola

7.  Střední škola zahradnická 
Kopidlno

8.  Střední škola zahradnická  
a technická Litomyšl

9.  Stredná odborná škola  
zahradnícka Piešťany

10.  Střední odborná škola  
lesnická a strojírenská  
Šternberk

11.  Střední odborná škola  
a Střední odborné učiliště 
Třešť
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