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1. miesto 

Verejná záhrada  
Vodárenského múzea v Bratislave

Záhrada Vodárenského múzea na Devínskej ceste 

v Bratislave bola až do roku 2014 nevyužitým priesto-

rom so sporadicky koseným trávnikom, náletovými dre-

vinami a  zvyškami ovocných stromov. Je koncipovaná 

ako oddychový priestor v nadväznosti na náučnú expo-

zíciu múzea a cyklotrasu pozdĺž rieky. Voda sa v symbo-

lickej rovine odzrkadľuje vo zvlnených chodníkoch spá-

jajúcich jednotlivé časti záhrady. Hlavným symbolom 

záhrady je fontána „Kvapka vody“ ako dekoračný a sú-

časne atraktívny vodný hrací prvok. Pri fontáne je 

umiestnená vyhliadková veža, z  nej sa otvára krásny 

výhľad na široké okolie a rieku Dunaj. Oproti vstupu zo 

strany Dunaja je situovaný cyklopoint, drevené plató 

so stojanmi na bicykle, informačnými tabuľami, lavička-

mi a pitnými fontánkami.

Záhrada roka a Park roka 2015
Libuše Murínová

PARK ROKA 2015

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlásila prvý ročník súťaže Záhrada 

roka 2015 a Park roka 2015. Prihlásilo sa doň deväť súťažiacich v kategórii 

záhrad a desať v segmente parkov. Odborná porota počas troch dní navštívila 

a podrobila hodnoteniu všetky prihlásené objekty. Slávnostné odovzdávanie cien 

prebehlo na Záhradníckom fóre vo februári 2016 v Nitre.

Prihlasovateľ:  
Ateliér VAN JARINA s. r. o. 

Autor: Ing. arch. Ivan Jarina, 
Ing. arch. Martin Kubovský  
Ing. arch. Štefan Šuster,  
Ing. Milan Kollár,  
Mgr. art. Martin Medvid

Generálny dodávateľ: 
ZE-PRA spol. s r. o., Rohau s.r.o.

Vegetačné úpravy: 
Florsad spol. s r. o.

Investor: Bratislavská 
vodárenská spoločnosť, a. s.

Realizácia: 2012–2014

Výmera: 7000 m2

Ing. Libuše Murínová 
(1956)
absolventka VŠZ Brno, obor 
sadovnictví a krajinářství v Lednici 
na Moravě. Po ukončení studia 
pracovala jako projektant 
v  ZARESu v Bratislavě.  
Od roku 1990 pracuje na MěÚ 
Zvolen, referát správy městské 
zeleně. Je členkou Správní rady, 
místopředsedkyní SZKT na 
Slovensku a předsedkyní poroty 
v soutěžích Záhrada roka a Park 
roka 2015.
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Prihlasovateľ: Mesto Sabinov

Autor: STOA architekti s. r. o., 
Prešov

Generálny dodávateľ: 
EUROVIA SK, a. s.

Vegetačné úpravy: 
Záhradníctvo SADEX s. r. o., 
Prešov

Investor: Mesto Sabinov

Realizácia: 2011–2012

2. miesto

Rekonštrukcia parku  
na námestí v Sabinove
Filozofia riešenia vychádzala z jedinečnosti zachované-

ho historického urbanizmu a zároveň snahy prispôsobiť 

tieto podmienky na súčasné požiadavky. V plnom rozsa-

hu bola obnovená najstaršia pagaštanová aleja sprevád-

zajúca pôvodný mlynský potok, ktorá bola v medzivoj-

novom období 20. storočia začlenená do parkovej 

dispozície námestia. 

Celá plocha parku je podľa prevládajúcej funkcie rozde-

lená na tri časti. Časť západná je rušnejšia, určená na 

kultúrno-spoločenské udalosti, sú v nej prevažne spev-

nené plochy. Časť stredná je kľudnejšia, doplnená chod-

níkmi s mlatovým povrchom a vo väčšej miere vybavená 

lavičkami. Východná časť parku je reprezentatívna, všet-

ky časti spája tzv. chodník dejín mesta.
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Prihlasovateľ: Mesto Bardejov

Autor: A – TYP, architektonický 
ateliér s. r. o., Prešov,  
Ing. arch. Vladimír Kačala –  
hl. inžinier projektu

Generálny dodávateľ: 
Duomont s. r. o., Bardejov

Investor: Mesto Bardejov

Projekt: 2007

Realizácia: 2010 

Výmera: 17 000 m2

3. miesto

Promenádny park Bardejov
Rekonštrukcia Promenádneho parku je súčasťou stavby 

Obnova mestského opevnenia a  jeho zapojenie do in-

fraštruktúry mesta Bardejov. Koncept parku vychádza 

z historických plánov. Hlavnou dominantou je vodná ná-

drž s  veľkolepo riešenou fontánou, ktorá sa nachádza 

na mieste stredovekej vodnej priekopy a mlynského ná-

honu. Okolo fontány je vedený systém chodníkov 

a spevnených plôch, ktoré miestami pretínajú línie hra-

dieb rekonštruované do svojich pôvodných pozícií podľa 

archeologického výskumu. Úpravy zelene smerovali 

k  očisteniu územia od sadovnícky a  kompozične málo 

hodnotných jedincov. Základom kompozície v novovy-

tvorenom priestore je líniová výsadba stromov.
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Prihlasovateľ: 
Ing. Eugen Guldan, PhD.

Autor: Ing. Eugen Guldan, PhD.

Zhotoviteľ: 
NewGardenDesign s. r. o.

Realizácia: 2013

Výmera: 1551 m² 

1. miesto

Záhrada v gaštanici

Okrasná záhrada je situovaná v mestskej časti Bratislavy. 

Pozemok je v pomerne strmom svahu, čo malo výrazný 

vplyv na celkové osadenie rodinného domu. Idea návr-

hu spočíva v prepojení existujúcej gaštanice s domom, 

v  prepojení architektúry vytvorenej človekom a  lesa, 

ako zástupcu prírody. 

Funkčne je okrasná záhrada rozdelená na terasu s  bi-

obazénom v spodnej časti záhrady a na obývaciu terasu 

pri jedálni. Medzi terasami dominuje vodný prvok v po-

dobe vodného kanála s vodou padajúcou zo steny, dopl-

nený o brezy s výraznou bielou farbou kôry, ktorá kon-

trastuje s  hrdzavou farbou cortenu a  sivou farbou 

kameňov. Torzá stromov neboli zámerne odstránené, 

stali sa súčasťou záhrady. V centrálnej časti gaštanice je 

vybudovaná kamenná strž, do ktorej je zvedené oddre-

nážovanie pozemku. 

ZÁHRADA ROKA 2015
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Prihlasovateľ:  
Ing. Jana Šebová

Autor: Ing. Jana Šebová

Zhotoviteľ: Záhradníctvo 
Švitko, s. r. o.

Realizácia: 2012

Výmera: 500 m2

Foto Soňa Sadloňová,  
Petr Förchtgott, Jana Šebová, 
Eva Wernerová, Mesto Bardejov, 
Mesto Sabinov, Eugen Guldan, 

3. miesto

Mestská záhrada Ružomberok
Záhrada sa nachádza južne od historického centra mes-

ta Ružomberok, v lokalite individuálnej bytovej zástav-

by zo 70. rokov minulého storočia. Rodinný dom bol 

v roku 2012 rekonštruovaný do štýlu súčasnej modernej 

Prihlasovateľ: 
AWE ATELIER spol. s r. o., Piešťany

Autor: Ing. Eva Wernerová, 
spolupráca Ing. Zuzana Isteníková

Zhotoviteľ: 
Ing. Miroslav Werner,  
AWE ATELIER spol. s r. o., Piešťany

Realizácia: 2014

Výmera: 1500 m2

2. miesto

Rodinná záhrada Piešťany
Rodinná záhrada na Rastislavovej ulici v Piešťanoch bola 

založená v roku 2014 na pozemku vzniknutom zlúčením 

starších nevyužívaných záhrad. Nový majiteľ zachoval 

dispozíciu oboch pôvodných rodinných domov v  ulič-

nom domoradí (rodinný dom a sídlo firmy) a na zlúče-

ných pozemkoch bola vstavaná nová vila s  jedinečnou 

modernou architektúrou. Architektúru starších domov 

dopĺňa použitá popínavá zeleň na múroch a  pergole, 

ktorá prekrýva priechod medzi oboma domami. Časť zá-

hrady prislúchajúca k  novej vile je riešená veľkolepo 

v  súlade s  výnimočnou architektúrou domu. Záhrade 

dominuje kvalitne udržiavaný rozľahlý trávnik, nežiadu-

ce pohľady eliminujú strihané živé ploty. Samostatnú 

časť tvorí zeleninová a  bylinková záhrada situovaná 

medzi domom a oplotením susednej záhrady.

architektúry. Ústredným motívom riešenia záhrady sa 

stali obdĺžniky, ktoré sú zastúpené rôznymi typmi výsad-

by, štrkovými plochami, drevenými lavičkami, vodným 

prvkom či drevenými stĺpmi s popínavými rastlinami.



20 4/2015

Porotci předem obdrželi CD s dokumentací přihláše-

ných děl a byli vyzváni k obhlídce alespoň některých

z nich. 1. října 2015 jsme se tedy setkali v Bratislavě

a plni očekávání zamířili na první zahradu. Nacházela

se v nově vznikající vilové čtvrti nad městem, čemuž

odpovídalo i její pojmenování „Na kopci“. Autor zda-

řile vyřešil sklon terénu terasováním pomocí soustavy

opěrných zídek s cihelným obložením, které navazuje

na fasádu domu. Pro mne to také hned zkraje zname-

nalo setkání s exotikou – urostlá Photinia v předza-

hrádce a stálezelená Magnolia grandiflora poblíž

bazénu naznačovaly, jak rozmanité přírodní podmínky

lze na Slovensku očekávat.

Následovaly dvě zahrady téhož autora, ale zcela odliš-

ného typu. Dílo přiléhavě nazvané „S dotykom Japon-

ska“ se od všech ostatních odlišovalo umístěním na

terase v 6. patře obytného domu. Vynikající stav rost-

lin na tak exponovaném stanovišti svědčil o profesio-

nalitě založení i zvládání náročné péče. Druhá zahrada

ležela u vily v prudce stoupající ulici a umožnila nám

přenést se několika kroky z prostředí urbanizovaného

města do přírodní divočiny. Zbytek staré kaštanky

s bohatým, zdánlivě zcela přirozeným podrostem

působí jako vyslanec listnatých lesů Malých Karpat. 

Posledním soutěžním dílem navštíveným v Bratislavě

byl park nově vzniklý v areálu historické vodárny, pře-

ZAHRADA - PARK - KRAJINA Ze světa

Záhrada a park roka 2015
Petr Förchtgott

Slovenská Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu se rozhodla – letos poprvé
– uspořádat oborové soutěže „Záhrada roka“ a „Park roka“. Do uzávěrky
koncem srpna se přihlásilo 10 parků a 9 soukromých zahrad, což už samo o sobě
znamená úspěšný rozjezd. Pětičlennou porotu tvořila místopředsedkyně správní
rady Libuše Murínová, čestná členka Soňa Švecová, redaktorka časopisu
Záhradkár Ida Furiková, architekt Tomáš Sobota a nakonec autor článku coby
zástupce partnerské české SZKT.

Ing. Petr Förchtgott 
absolvoval Zahradnickou fakultu
v Lednici v roce 1992, kdy se také
stal členem SZKT. Po zaměstnání
v několika firmách zabývajících se
realizací a údržbou zeleně působí
od roku 2000 jako samostatný
projektant. Koncem roku 2013 byl
zvolen do Správní rady SZKT
a počátkem roku 2015 jmenován
do redakční rady časopisu
Zahrada-Park-Krajina.

Záhrada na kopci, Bratislava,
autor i realizace Zoltán Nagy,
Grand Garden
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měněné na muzeum. Tento veřejně prospěšný počin

má i edukativní rozměr – je nositelem jasného tématu:

vody. V takovém pojetí se v přednost obracejí i ome-

zení, která plynou z lokality v záplavovém území na

břehu ramene Dunaje. 

Poté už porota zamířila za město, směrem do rovinaté

krajiny Žitného ostrova, aby zde zhlédla zahrady v obci

Hamuliakovo a v Galantě. Také ony byly vytvořeny stej-

ným autorem, což bylo patrné podle sortimentu i uspo-

řádání výsadeb. Rozdíl spočíval v architektonickém

řešení, plynoucím z odlišného kontextu. Zatímco

zahrada v Hamuliakovu leží uprostřed tradiční

zástavby obce, v Galantě jde o téměř atriovou

zahrádku v satelitu na okraji města. Drobné prvky

tento rozdíl zvýrazňují: v prvním případě krajově

typická rákosová střecha zahradního domku, ve dru-

hém různě velké stříbřité koule, promyšleně začleněné

do záhonů. Závěr první obhlídky patřil zastavení

u nedalekého Šamorína, kde vyrůstá rozlehlý sportovní

resort. Poloveřejné nástupní prostranství mezi parko-

vištěm, akvaparkem a jezdeckým areálem se vyznačuje

vysokou profesionalitou návrhu i realizace.

Jak se ukázalo již při obhlídce prvních děl, skutečnost

ve většině případů překonávala dojem z dodaných

podkladů. Pro objektivní posouzení a spravedlivé roz-

hodnutí bylo zapotřebí navštívit i ostatní, a tak se 

12. října 2015 porota znovu setkala v Trnavě, aby

během následujících dvou dnů projela Slovensko až do

Bardejova.

Nová úprava městského parčíku v Trnavě symbolicky

připomíná tok zaklenuté říčky, jejíž koryto nebylo

možné znovu otevřít. Reminiscence má podobu pásu

trvalek, keřů a valounků, mezi něž je zdařile vložen

chodník na frekventované spojnici mezi centrem města

a nádražím. Z téže autorské dílny pochází i náročné

řešení rodinné zahrady v Piešťanech, obklopující vilu

nezvykle vestavěnou do prostoru za dvojicí starších

domů.

Po zastávce v lázních Nimnica – místě s velkým poten-

ciálem, spočívajícím v poloze na břehu vodní nádrže

obklopené lesnatými kopci i v nadšení místního

zahradníka – porota dorazila do Žiliny. Zdejší „Sad na

Studničkách“ byl nedávno chvályhodně rozšířen

o areál sousedící nefunkční vodárny, čehož bylo dosa-

ženo dokonce i prostřednictvím zrušení mezilehlé sil-

nice. Opět se i zde objevuje symbolika vody, tentokrát

v podobě atypicky tvarovaných laviček. 

Posledním toho dne navštíveným soutěžním parkem

byla úprava centra Žiaru nad Hronom – města, které

prakticky vzniklo jako nové až v poválečném období,

z čehož plynou urbanistické zvláštnosti. Dílo se pokouší

zkombinovat funkci průchodu, náměstí, hřiště, parčíku

i rekreace. 

Svěžím zahájením následujícího dne se stala návštěva

městské zahrady v Ružomberoku. Je ojedinělou ukáz-

kou obnovy okolí rodinného domu ze 70. let, jakých

byly v někdejším Československu postaveny tisíce. Sou-

dobé řešení navazuje na architekturu zrekonstruované

Ze světa ZAHRADA - PARK - KRAJINA

S dotykom Japonska, Bratislava,
autor Eugen Guldan, realizace
NewGardenDesign s.r.o.
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vilky, přičemž je strohost pravoúhlého členění vyvažo-

vána uplatněním dřevěných prvků v přírodní barev-

nosti, z nichž nejvíce upoutají nízké lavice začleněné

do záhonů. 

Dalším soutěžním dílem byla výrazně řešená zahrada

u podtatranského víkendového domu, bohužel

v zástavbě typu „sídelní kaše“. Z požadavku klientů

nepoužít rostliny přitahující bodavý hmyz vyplynul

koncept postavený na dominanci okrasných travin.

Ovšem ve výšce přes 700 m n.m.

O dalších 90 km východněji leží „oskarové mestečko“

Sabinov. Nová úprava jeho centra soudobými pro-

středky interpretuje urbanistickou zvláštnost východo-

slovenských měst, kdy je tentýž prostor zároveň ulicí,

parkem i náměstím. Výrazem otevřenosti se stal pozo-

ruhodný počin „odšpuntování“ čela parku pootočením

ZAHRADA - PARK - KRAJINA Ze světa

Moderná záhrada, Galanta, 
autor i realizace Zoltán Nagy, 
Grand Garden

Vidiecká záhrada, Hamuliakovo,
autor i realizace Zoltán Nagy,
Grand Garden
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pomníku o 90°. Někdejší mlýnský náhon evokuje

stružka vody protékající pásem vydlážděným říčními

valouny, v kontrastu s nimi jsou další pěšiny hladce

dlážděny pískovcovými deskami a zvýrazněny linkou

proslulého spišského travertinu.  

Okrasná zahrada v Bardejově je reprezentantem hlav-

ního proudu současné tvorby zahrad, ovšem nabízí

výhled na historické jádro města – památku UNESCO.

Dominantou nové parkové úpravy prostoru na hra-

debním okruhu Bardejova je velkorysá vodní nádrž,

vybavená řadou vodotrysků s proměnlivým režimem

i hudebním doprovodem. Řešení zeleně bylo podří-

zeno hlavnímu cíli: zvýraznění pozůstatků hradeb.

V bezprostředním sousedství tohoto „Promenádneho

parku“, avšak již uvnitř hradeb, se nachází další samo-

statně soutěžící dílo. Přestože jde o předprostor

Ze světa ZAHRADA - PARK - KRAJINA

Promenáda – Rekreačno-športový
areál Elements Resort, Šamorín,
autoři  Magdalena Horňáková,
Viktor Becker, Miroslav Slahučka,
realizátor (vegetačních úprav)
Atelier DUMA s.r.o.
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gotické Baziliky svatého Jiljí (Egídia), je řešení

v podobě přímočaře vedených, diagonálně se křížících

chodníků stroze soudobé. 

Závěrem lze shrnout, že díla v kategorii zahrad jsou

navzájem dobře porovnávatelná. Kvalita realizace

i následné údržby byla ve všech případech na odpoví-

dající úrovni. Rozdíly spočívají ve vztazích k širšímu

okolí i stupni obtížnosti zadání v daných podmínkách.

V kategorii parků je mnohem větší rozptyl charak-

teru soutěžících děl. Bylo zřejmé, že tvůrci se museli

 vyrovnávat s rozmanitými omezeními – technickými

a finančními limity počínaje, mírou politické podpory

konče. 

Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny 

během tradiční konference Záhradnícke fórum (Nitra, 

10.-11.2. 2016).

n

Obsáhlejší fotoalba z obou cest poroty si můžete pro-

hlédnout na našem facebookovém profilu.
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Revitalizácia parku a veřejného
priestoru Galérie, Trnava, 
autoři Eva Wernerová, 
Zuzana Isteníková, 
realizátor DeltAspol spol. s r.o.

Park pri bazilike Minor, Bardejov,
autoři Katarína Mohlerová,
Vladimír Kačala


