
Svaz zakládání a údržby zeleně vyhlašuje
16. ročník soutěžní přehlídky

Soutěž Zahrada roku hledá zahrady, na kterých se myšlenkově a názorově potkali majitelé se zahradními  
architekty, jejichž představy dokázali úspěšně zhmotnit zahradníci. Přestože zahrady vnímají jejich majitelé  

jako ryze soukromý prostor, jsou zahrady součástí naší krajiny. Každý svou zahradu někdy otevře,  
minimálně přátelům, sousedům, známým. Porotci vstupují do zahrad ne kritizovat, ale proto,

aby mohli svými poznatky a dojmy inspirovat odborníky i milovníky zahrad současných či budoucích.  
Soutěží chceme ukázat, že úspěšná a kvalitní tvorba zahrad v sobě spojuje umění i řemeslo.

Uzávěrka přihlášek
31. srpna 2022

Hodnocení přihlášených zahrad odbornou porotou
září 2022

Přihlášky a pravidla soutěže
www.szuz.cz

Soutěž pořádá:               Generální partner:                      Hlavní partneři:                 Partneři:                   
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SOUTĚŽNÍ  PRAVIDLA
PREAMBULE
Každá zahrada je sama o sobě příběhem, který může člověk začít, ale nikdy jej nedokáže  
zastavit v okamžiku největší krásy. Podstatnou součástí tohoto příběhu je vždy lidská mysl,  
protože zahrada a člověk jsou jeden láskou stmelený celek. Každý se může relativně svobodně 
rozhodnout, jaká bude jeho zahrada. Relativně, protože existují viditelné i neviditelné mantinely,  
které bychom měli respektovat, chceme-li dosáhnout harmonie v tomto malém světě. 

	 	 	 	 	 	 	 	 Petr	Mičola

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA
1. POSLÁNÍ A ÚČEL SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY
Soutěžní přehlídka Zahrada roku hledá zahrady, na kterých se myšlenkově a názorově potkali 
majitelé se zahradními architekty, jejichž představy dokázali úspěšně zhmotnit zahradníci. 
Soutěž chce ukázat, že úspěšná a kvalitní tvorba zahrad v sobě spojuje umění i řemeslo 
a vyzdvihnout kvalitní projektanty a realizátory. Účelem soutěžní přehlídky je také inspirovat 
odborníky i milovníky zahrad, majitele zahrad současných či budoucích.

2. VYMEZENÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY
Soutěžní přehlídka je určena pro zahrady sloužící převážně k rekreaci, nacházející se u rodinných 
domů pro trvalé nebo rekreační bydlení. Do soutěže mohou být přihlášeny zahrady buď 
nově založené, nebo obnovené na území vymezeném státní hranicí České republiky s datem 
dokončení a předání investorovi v období 1. 1. 2012 – 1. 8. 2022.

3. ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY
Uzávěrka přihlášek: 31. srpna 2022
Hodnocení přihlášených zahrad odbornou porotou: září 2022
Vyhlášení výsledků soutěže: říjen 2022 ve Vile Stiassni v Brně



4. PŘIHLÁŠENÍ DĚL DO SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

4.1 PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE:

Přihlášku do soutěže může podat:
a) zástupce firmy, která zahradu realizovala nebo se na její realizaci významně podílela  

(se souhlasem vlastníka zahrady),
b) autor/ka projektu díla (se souhlasem vlastníka zahrady). 
 
Počet prací přihlášených oprávněným přihlašovatelem do soutěže je omezen na dvě díla.

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

4.2 REGISTRAČNÍ POPLATEK
a)  členové Svazu zakládání a údržby zeleně 1 000 Kč za každé přihlášené dílo,
b)  ostatní účastníci soutěže 2 000 Kč za každé přihlášené dílo.

Uhrazením registračního poplatku získává přihlašovatel 4 volné vstupenky na galavečer  
spojený s vyhlašováním výsledků soutěže Zahrada roku 2022. 
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. 9. 2022.

4.3 KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
Odevzdáním přihlášek vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěžní přehlídky.

5. POŽADOVANÁ DOKUMENTACE

5.1 POVINNÁ
a) vyplněná přihláška účastníka soutěže, za správnost uvedených údajů odpovídá přihlašovatel. 

V přihlášce je nutné jasně specifikovat, co je předmětem hodnocení – přesná adresa, 
případně GPS souřadnice, 

b) 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).

5.2 DOPOROUČENÁ
a) stručný text o zahradě v rozsahu maximálně 2 strany A4,
b) hlavní charakteristický výkres ve zmenšeném, ale dobře čitelném (zjednodušeném) provedení 

včetně situace (elektronicky – PDF, JPG).

Dokumentace je určena jen pro informaci poroty a není předmětem posuzování.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete na info@szuz.cz. 
Průvodní text, výkres a fotografie zašlete na info@szuz.cz.



6. HODNOCENÍ PŘIHLÁŠENÝCH DĚL

6.1 ODBORNÁ POROTA
Díla posoudí odborná porota prohlídkou realizace na místě. Porotu jmenuje představenstvo 
Svazu zakládání a údržby zeleně ve spolupráci s významnými oborovými organizacemi  
a institucemi (Svaz zakládání a údržby zeleně, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 
Zahradnická fakulta MENDELU, Fakulta architektury ČVUT aj.) 

6.2 KRITÉRIA HODNOCENÍ
• Kompozice, celkový dojem, estetická působivost, osobitost.
• Funkčnost zahrady – jak zahrada odpovídá zadání majitelů a jejich potřebám, možnosti 

využití zahrady.
• Návaznost zahrady na dům a okolí, vztah domu a zahrady.
• Kvalita provedené práce – biotické i abiotické prvky.
• Použití rostlin – vhodnost sortimentu vzhledem k podmínkám.
• Kvalita péče o zahradu.
• Hospodaření s vodou v zahradě.

6.3 CENY A OCENĚNÍ
Porota podle dosažených bodů udělí zlaté, stříbrné a bronzové medaile.  
Může dojít k situaci, že více zahrad získá stejné ocenění. Všechny ceny jsou čestné. 

7. PUBLICITA SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

Akce bude prezentována v médiích, na odborných seminářích a konferencích. Podáním 
přihlášky dává přihlašovatel souhlas s uveřejněním veškeré dodané dokumentace tohoto díla  
v tisku, na výstavách 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.

8. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1)  Přihlašovatel do soutěže bere na vědomí, že pro účely soutěže Zahrada roku 2022 (tedy pro 
publicitu soutěže v médiích, na odborných seminářích a  konferencích) zpracuje Svaz zakládání 
a údržby zeleně, z.s.  
(sídlo: Údolní 567/33, 602 00 Brno; IČ: 26529831, e-mail: info@szuz.cz; tel: 777 581 544; dále 
jen „správce“) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) osobní údaje, které jsem uvedl/a v této přihlášce.

2)  Právním základem pro zpracování údajů je přihláška do soutěže Zahrada roku 2022.

Kontaktní údaje vyhlašovatele 
Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) je zapsaný spolek vedený
u Krajského soudu v Brně, spisová značka L 8536.
Sídlo SZÚZ je Údolní 567/33, 602 00 Br no, IČ: 26529831.
e-mail: info@szuz.cz, mobil: +420 775 581 544
www.szuz.cz

Soutěž pořádá:               Generální partner:                      Hlavní partneři:                 Partneři:                   
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