SOUTĚŽ

Záhrada,
Park a Detail
roka 2019
V roce 2019 se uskutečnil pátý ročník
soutěže Záhrada, Park a Detail roka,
kterou pořádá naše partnerská
slovenská Spoločnosť pre záhradnú
a krajinnú tvorbu. Výsledky jsou tradičně
vyhlašovány polovině února následujícího
roku na konferenci Záhradnícke fórum
Nitra. Nejvíce přihlášených děl bylo
z okolí Bratislavy, avšak pokud bychom
na úrovni města Martin nakreslili na mapě
Slovenska svislou čáru, východně od
této linie jako by žádná díla nevznikala.
Zatímco v kategorii parků byla účast
dobrá a úroveň vynikající, zahrad se
tentokrát přihlásilo méně. Znovu se
potvrdila výhoda univerzálnosti třetí
soutěžní kategorie nazvané Detail,
která umožňuje účast pestré škále
děl od vegetačních stěn přes úpravu
jednotlivých záhonů až po sochařská
díla a drobnou architekturu.
T: Petr Förchtgott
F: Petr Förchtgott a archiv soutěže
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SOUTĚŽ

Kategorie Park – 1. místo

Park Waltrovka,
Praha
Autoři: Peter Pasečný, Ivana Pasečná,
Lucie Vogelová, Radka Šimková
Zhotovitelé: FAA-Florist Art Agency,
BULDIX s.r.o.)
Vzhledem ke speciﬁcké poloze Bratislavy na rozhraní hned tří států není účast
v soutěži vázána na území Slovenské
republiky, ale na občanství přihlašovatele. Díky tomu se tohoto ročníku zúčastnil
také nově vzniklý park Waltrovka v Praze,
mezi jehož tvůrci je i slovenský ateliér.
Park tvoří odpočinkovou zónu uprostřed nové obytně-administrativní čtvrti,
vznikající na území bývalé továrny na
letecké motory. Historie místa je v parku
připomínána nejen prostřednictvím
informačních tabulí, ale i důvtipnou
recyklací některých prvků či materiálů
ze zbouraného areálu. Eva Uherová
takovýto přístup oceňuje: „Industriálna
predloha v stvárnení altánu a fontány
je ako holá veta – nepotrebuje príbeh,
prikrášlenie, či vysvetľovanie“.
Kompozičně dílo sestává ze dvou
odlišných částí: protáhlého rovinatého
liniového parku a kopce s vyhlídkami.
Tím vzniká zajímavý kontrast, nabízející
návštěvníkům rozmanitější pobytové
možnosti. Osvětovou funkci plní i práce
s „městskou džunglí“, spočívající v ponechání značné části spontánní vegetace
na svazích kopce a usměrňování jejího
vývoje citlivými zásahy. Naznačuje tím
možnosti řešení městské zeleně do budoucna s ohledem na klimatickou změnu.
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Kategorie Park – 2. místo

Rekonštrukcia
parku pri soche
Panny Márie na
Námestí Matice
Slovenskej,
Dubnica n. Váhom
Kategorie Park – 3. místo
Autor i zhotovitel: landart ateliér s.r.o.
Úprava tohoto prostranství velmi zkvalitnila prostředí v centru města, poznamenané urbanistickou nesourodostí. Zcela
soudobé řešení zeleně, spočívající v užití
kombinovaných trvalkovo-keřových záhonů, překvapivě dobře doplňuje pozdně
barokní sochu uprostřed parčíku. Vzniklo
zde přitažlivé odpočinkové místo pro
návštěvníky přilehlé pěší zóny s obchodní
funkcí. Předsedkyně poroty Libuše Murínová chválí, jak „autori vhodne navrhli sieť
chodníkov, ktoré zohľadňujú pešie ťahy“
a porotce Štefan Lančarič přitakává:
„Výber rastlín, prelínanie línií a pohľadov
na sochu Panny Márie, možnosť pozorovania diania okolo z viacerých pohľadov,
trasovanie komunikácii, všetky tieto
aspekty vytvorili veľmi príjemný a svieži
mikropriestor v centre mesta.“

Bylinné výsadby v záhradách
Starého Biskupského Hostinca, Nitra
Autoři: Martina Šášiková, Dagmar
Hillová, Zhotovitelé: Victoria – trvalková škôlka a študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
Mimořádnou cenu poroty získala v předchozím ročníku 2018 Interaktívna experimentálna záhrada v areálu nitranské FZKI,
která kromě kvalit samotného díla zaujala
i způsobem svého vzniku. Potěšujícím
zjištěním je, že takovýto příkladný pedagogický přístup pokračuje i v nedalekých
zahradách Starého Biskupského Hostinca. Vzniklo tím pozoruhodné dílo, která
zcela soudobým způsobem doplňuje,
obohacuje a rozšiřuje starý městský park.
Tento sám o sobě nelehký úkol je zde
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navíc ještě ztížen přítomností několika
budov různého stáří, stylu i využití. Nově
upravená zóna má charakter „parku v parku“ a výrazně pozvedává celkovou úroveň
tohoto odpočinkového zázemí centra
města. Bohaté výsadby trvalek a travin
představují návštěvníkům nové možnosti
úpravy zeleně, pro mnohé možná netušené. Libuše Murínová by ještě přivítala
„lepšie prepojenie exteriéru s interiérom – umožniť využitie upravených plôch
umiestnením lavičiek, sezónnych ležadiel,
slnečníkov apod., prípadne aj výtvarných
prvkov“, s čímž Štefan Lančarič souhlasí
a optimisticky dodává: „... i keď vzhľadom
na kompozíciu sa s ním v budúcnosti
zjavne počíta.“

RUBRIKA

Záhrada roka

Súkromná
záhrada Vila
Eselberg,
Bratislava
(Autor: Eugen Lipka, zhotovitel: LIPKA
– ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA, s.r.o.)
Z důvodu nízké účasti v této kategorii
doporučila porota udělit tentokrát jen
jednu cenu bez určení pořadí.
Zahrada se – stejně jako novostavba
městské vily, k níž přináleží – úspěšně
vyrovnává s obtížným tvarem parcely.
Jedná se o úzký pozemek, který zbyl
zřejmě jako nezastavitelný v mezeře mezi
starší vilovou zástavbou a který se navíc
směrem dozadu ještě výrazně zužuje.
Díky důvtipné práci s terénem přitom nabízí potřebné vybavení (garáž, parkovací
stání, terasu u domu, bazén), aniž by to
vyvolávalo tísnivý pocit. Obzvlášť v tom
vyniká umístění dostatečně velkého
zahradního domku, který díky zapuštění
do terénu a překrytí bujným ozeleněním
při pohledu do zahrady téměř mizí. Příjemný prostor pro malé posezení vytváří
také zelená střecha garáže před domem.
Možnost průchodu celou zahradou až
k zadní brance vedoucí do sousední ulice
k zastávce MHD zároveň přidává celé
kompozici hloubku a tím opticky potlačuje nevelké rozměry parcely.
„Imunita k aktuálne prevládajúcemu
trendu v sortimente rastlín“ je podle
názoru členky poroty Evy Uherové silnou
stránkou a zároveň i slabinou tohoto díla.

Ing. Petr
Förchtgott
Absolvoval Zahradnickou fakultu v Lednici v roce 1992, po
zaměstnání v několika
ﬁrmách zabývajících
se realizací a údržbou
zeleně působí od roku
2000 jako samostatný
projektant. Od roku
2013 je členem Správní
rady SZKT. Počátkem
roku 2015 jmenován do
redakční rady časopisu Zahrada-Park-Krajina, které od dubna
2018 předsedá.
Zástupce české SZKT
v porotě soutěže.
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Kategorie Detail – 2. místo

Vegetačná stena
„Ofﬁce 142“,
Bratislava
Autor a zhotovitel: Michal Polák
Tato vertikální interiérová zelená stěna
se nachází v pozadí recepce na vstupu do administrativního objektu, díky
čemuž působí jako pozitivní uvítání
každého příchozího. Zvolený pestřejší
sortiment rostlin prozkoumává další
možnosti tohoto poměrně nového prvku
zeleně. Obdobně také použitá hydroponická technologie s rašeliníkem coby
nosným médiem v šitých kapsách.
„Prvý dojem je dôležitý,“ konstatuje
Štefan Lančarič, „a zelená stena ten
prvý dojem pri vstupe do budovy napĺňa
naozaj kvalitne. Osobne sa mi veľmi
páčili Monstery, ktoré veselo rástli do
priestoru a tak zo steny spravili 3D
zelený útvar.“

Kategorie Detail – 1. místo

Geopark
Megonky,
Čadca-Milošová
Autor: Atelier VAN JARINA, s.r.o.
Zhotovitel: TAROS NOVA s.r.o.
Přestože areál bývalého lomu není
malý, podstatou díla je jeho doplnění
o informační altánek a lavičky. Jejich
originální podoba se stává vizuální
značkou daného místa a díky zvolenému
materiálu velice zdařile zapadají do přírodního prostředí. Dílo působí poutavě
a přitažlivě už na informačních tabulích
a propagačních materiálech, čímž výrazně napomáhá záměru přivést na tuto
lokalitu s pozoruhodným geologickým
jevem i širší veřejnost.
Porotkyně Eva Uherová vyzvedává
„umiestnenie hlavného dreveného
objektu v zornom poli prichádzajúceho
návštevníka (z oboch smerov)“, ale upozorňuje zároveň i na to, že „objekt gule
s mólom a lavičkami musí byť udržiavaný
v perfektnom stave, nie je to realizácia,
kde by zub času prispieval k jej pôvabu.“
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Kategorie Detail – 3. místo

Ornamentálny
záhon v predpolí
kaštieľa, Tomášov

Fotoalbum soutěžních děl si můžete
prohlédnout na našem
facebookovém proﬁlu
i na webu pořadatelské
organizace:
zahradaroka.szkt.sk

Autor: Eugen Lipka
Zhotovitel: LIPKA – ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA, s.r.o.
Architektonicky vytříbené, byť zdánlivě
jednoduché řešení ozdobného prvku
před průčelím zrekonstruovaného zámku. V historickém, památkově chráněném prostředí může každé takové dílo
narazit na překážky, zvlášť když objekty
dnes slouží jinému účelu než původně.
Eva Uherová si klade otázku, „kde končí
úcta k historickým podkladom, či rešpektovaniu dobových vzorov a predlôh
a kde začínajú regulácie pamiatkového
dozoru“, ale konstatuje, že „výsledok je
poctivý“. Libuše Murínová vyzvedává
také „veľmi dobre remeselne zvládnuté
založenie a údržbu“.
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the Year 2019
Our Slovak partner organisation,
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú
tvorbu, organised the 5th run of their
Garden, Park and Detail of the Year
competition in 2019. Petr Förchtgott
was a member of the jury on behalf
of SZKT. Whereas there were
numerous high-quality entries in
the parks category, fewer garden
projects competed this year. The
advantage of the third category –
Detail – is its versatility, which
allows a wide range of projects to
enter. The results were announced in the mid-February at the
“Záhradnícke fórum” conference in
Nitra, and the article presents all the
projects awarded in the respective
categories.

