
VYHLAŠUJE SOUTĚŽ
ZAHRADA ROKU 2017
Uzávěrka přihlášek: 10. června 2017
Hodnocení přihlášených zahrad odbornou porotou: 26.–28. června 2017
Vyhlášení výsledků soutěže: 8. září 2017

Soutěž podporují:



I. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Zahrady u rodinných domů buď nově založené, nebo obnovené.

II. ÚČAST V SOUTĚŽI

1) Do soutěže se přijímají díla, která byla realizována na území  
 vymezeném státní hranicí České republiky s datem dokončení  
 a předání investorovi v období 1. 1. 2009 – 30. 4. 2017.

2) Počet prací přihlášených oprávněným přihlašovatelem  
 do soutěže je omezen na dvě díla.

3) Oprávněnými přihlašovateli jsou:
 •  firmy, které zahradu realizovaly nebo se na její realizaci  
  významně podílely (se souhlasem vlastníka zahrady)
 • autoři projektu díla (se souhlasem vlastníka zahrady) 

4) Přihlašovatel má povinnost oznámit přihlášení díla do soutěže  
 kompetentním osobám tak, aby o přihlášení díla byli  
 informováni (ti, kteří v daném díle nejsou přihlašovatelé):
 a)  autor (autoři) projektu 
 b)  investor (stavebník, klient)
 c)  dodavatel(é) stavby

III. REGISTRAČNÍ POPLATKY

Registrační poplatek je stanoven takto:
a) Členové Svazu zakládání a údržby zeleně 1 500 +21% DPH  
 za každé přihlášené dílo
b) Ostatní účastníci soutěže 3 000 Kč + 21 % DPH  
 za každé přihlášené dílo
 
Uhrazením registračního poplatku získává přihlašovatel 4 volné 
vstupenky na galavečer spojený s vyhlašováním výsledků soutěže 
Zahrada roku 2017.

Registrační poplatek je nutno uhradit na základě vystavené faktury, 
kterou obdržíte po zaslání přihlášky, a to bankovním převodem 
na účet Svazu zakládání a údržby zeleně č. ú. 156433910/0600  
do 15. 6. 2017. 

IV. TERMÍNY

10. 6. 2017
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO SOUTĚŽE
Přihlášky a informace:
Svaz zakládání a údržby zeleně, Údolní 33, 602 00 Brno
e-mail: info@szuz.cz, mobil: +420 775 581 544, www.szuz.cz

26.–28. 6. 2017
HODNOCENÍ PŘIHLÁŠENÝCH DĚL

8. 9. 2017
GALAVEČER ZAHRADA 2017
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE 
Vila Löw-Beer v Brně

VI. POŽADOVANÁ DOKUMENTACE

1) Povinná:
 a) vyplněná přihláška účastníka soutěže, za správnost  
  uvedených údajů odpovídá přihlašovatel.

 V přihlášce je nutné jasně specifikovat, co je předmětem  
 hodnocení – hranice, mapka, popis atd., přesná adresa,  
 GPS souřadnice. 

 K přihlášce je nutné doložit: 
 b) stručný průvodní text v rozsahu nejvýše 2 stránky A4  
  v digitální podobě v českém jazyce, 
 c)  minimálně 6 kvalitních fotografií díla v digitální podobě  
  ve formátu JPG nebo TIF v rozlišení 300 DPI (s uvedením  
  autora fotografie, případně jinak uvedeného zdroje  
  fotografie (např. archiv…), pracovní fotodokumentaci díla  
  charakterizující stav před zahájením prací a po předání díla),
 d)  hlavní charakteristický výkres ve zmenšeném, ale dobře  
  čitelném (zjednodušeném) provedení včetně situace (tištěné  
  i elektronicky – PDF, JPG).

2) Doporučená:
 Je možné připojit doplňující výkresovou a textovou přílohu  
 o rozsahu nejvýše 10 listů. 
 Tyto přílohy jsou určeny jen pro případnou další informaci  
 poroty a nejsou předmětem posuzování.

VII. POSUZOVÁNÍ PRACÍ

V případě, že bude celkově přihlášeno více než 20 děl, může se usku-
tečnit předkolo soutěže, ze kterého budou vybrána díla postupující 
do celostátního kola.
Díla posoudí odborná porota prohlídkou realizace na místě. Porotu 
jmenuje představenstvo Svazu zakládání a údržby zeleně. Porota 
udělí ceny, příp. čestná uznání. Všechny ceny jsou čestné.
Porota podle dosažených bodů udělí zlaté, stříbrné a bronzové  
medaile. Může dojít k situaci, že více zahrad získá stejné ocenění.

Kritéria hodnocení: 
Kompozice, celkový dojem, estetická působivost, osobitost 
Návaznost na dům a okolí
Možnosti využití zahrady
Kvalita provedené práce, funkčnost
Použití rostlin 
Péče o provedené dílo
Způsob prezentace 

VIII. PUBLICITA

Akce bude prezentována v médiích, na odborných seminářích 
a konferencích. Podáním přihlášky dává přihlašovatel souhlas s uve-
řejněním veškeré dodané dokumentace tohoto díla v tisku, na výsta-
vách soutěžních prací a v souvislosti s šířením informací, propagací 
a publicitou akce. Pro tyto účely budou využity podklady poskytnuté 
přihlašovatelem v rámci podání přihlášky do soutěže. Tyto grafické, 
fotografické a textové podklady poskytuje přihlašovatel bezplatně 
a podáním přihlášky potvrzuje, že všechny podklady mají vyřešena 
autorská práva. 

Přihlášky a informace:
Svaz zakládání a údržby zeleně
Údolní 33, 602 00 Brno
e-mail: info@szuz.cz
mobil: +420 775 581 544
www.szuz.cz  

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA


