VYHLAŠUJE SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU

PREAMBULE:

Díla zahradní a krajinářské architektury vznikají na základě úvah projektantů, budují
je zahradníci a technici a rostou díky péči jejich pěstitelů. „Dílo tvůrce zahrady, parku
vlastně není nikdy hotovo. Je třeba stále jej tvůrčím způsobem rozvíjet, usměrňovat,
což předpokládá správně odposlouchat hlavní myšlenku, smysl, jeho vnitřní
hodnotu. ...Tvorba zahrad, parků, krajiny, je kontinuální proces – od projektování,
přes jeho realizaci až po provoz a ošetřování, jímž se neustále táhne zlatá nit umění.“

(Ivar Otruba)
1. PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY PARK ROKU
Účelem soutěžní přehlídky je zdůraznit nutnost tří etap vzniku díla: projektu,
realizace a péče, jejichž postavení je nezastupitelné a časově neopominutelné.
Nižší kvalita v kterékoliv etapě vzniku díla je limitující pro jeho aktuální hodnotu.

a) investor díla s písemným souhlasem autora díla,
b) autor díla s písemným souhlasem investora díla,
c) zhotovitel díla s písemným souhlasem autora díla a investora díla,
d) z apsané spolky, občanská sdružení a obdobné organizace s písemným
souhlasem autora a investora díla.

2. POSLÁNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY
Soutěžní přehlídka Park roku:

4.2. Registrační poplatek

 Upozorňuje na nezastupitelné funkce zeleně ve městech a obcích,
pro jejichž naplňování je nutná odborná a pravidelná péče a údržba.

Registrační poplatek se nehradí, účast v soutěžní přehlídce je bezplatná.

 Je příležitostí prezentovat kvalitní díla zahradní a krajinářské tvorby
odborné i laické veřejnosti.

4.3. Přihláška do soutěže, požadované závazné přílohy
přihlášky a jejich obsah

 Představuje možnost pro zadavatele, tvůrce a realizátory srovnávat
a vzdělávat se.

 vyplněná přihláška účastníka soutěže, za správnost uvedených údajů
odpovídá přihlašovatel,

 Podporuje snahu realizačních firem zvyšovat kvalitu své práce.

 stručný průvodní text v rozsahu nejvýše 3 stránek formátu A4,

 Umožňuje prezentovat rozdílné přístupy k řešení parků.

 výkresová příloha v rozsahu maximálně pěti listů formátu A3,

 Slouží k usměrňování společenské objednávky.

 minimálně 10 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…).

3. VYMEZENÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY
Soutěžní přehlídka je určena pro díla zahradní a krajinářské architektury
splňující definici parku (objekt zeleně, ztvárněný do charakteristického
kompozičního celku o výměře nad 0,5 ha a minimální šířce 25 m) dokončená
v době 1. 1. 2011–31. 5. 2019. Do soutěže mohou být přihlášeny parky
po rekonstrukci, revitalizaci, i nově založené parky. Díla musí být realizovaná
na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo
registrace dodavatele či investora.
4. PŘIHLÁŠENÍ DĚL DO SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY
4.1. Přihláška do soutěže
Přihlášku do soutěže podává jeden z uvedených subjektů:

5. HODNOCENÍ PŘIHLÁŠENÝCH DĚL
Díla posoudí odborná porota prohlídkou realizace na místě. Porotu jmenuje
Představenstvo Svazu zakládání a údržby zeleně na základě návrhu
vyhlašovatelů a partnerů soutěže. Porota udělí ceny, příp. čestná uznání.
Všechny ceny jsou čestné.
Složení poroty pro rok 2019 bude vyhlášeno a uveřejněno v srpnu 2019
po jejím ustanovení a schválení, informace najdete na www.parkroku.cz
a zároveň bude vydána tisková zpráva.
Není přípustné, aby se člen poroty podílel na kterémkoliv přihlášeném díle.

5.1. Jmenování poroty

9. PROPAGACE SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

Porotu jmenuje Představenstvo Svazu zakládání a údržby zeleně z řad osobností
nominovaných do poroty soutěže těmito institucemi:
 Svaz zakládání a údržby zeleně
 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
 Svaz školkařů
 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
 Zahradnická fakulta MENDELU
 Fakulta architektury ČVUT

Výsledky soutěže budou zveřejněny v odborném tisku a na profesních internetových
stránkách, prostřednictvím mediálních partnerů soutěže, v reprezentační publikaci
a podobně. Součástí prezentace všech přihlášených staveb je trvalé zařazení
do veřejně přístupné webové databáze parků na www.parkroku.cz, kde je uveden
název díla, jeho stručná anotace, umístění na mapě, informace o investorovi,
projektantovi, autorovi, dodavateli a dalších spolupracovnících. Všechny ceny
v soutěžní přehlídce Park roku jsou spojeny s právem používat je jako referenční,
reklamní a propagační argument.

6. ZÁVAZNÁ KRITÉRIA HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍHO DÍLA
Protože smyslem a základním posláním díla krajinářské architektury je jeho
komplexní polyfunkční působení směrované k zachování a rozvoji životního prostředí
člověka, je nejdůležitějším kritériem hodnocení aktuální stav realizovaného objektu
a předpoklady jeho zdárného rozvoje.
Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní díla hodnocena:
 kvalita celkového urbanistického, architektonického, biologického
a technického řešení díla,
 kvalita veřejného prostoru, začlenění díla do okolí, případně krajiny,
 technické a estetické řešení, jeho hospodárnost a vyváženost,
 kvalita zahradnických a řemeslných prací a vhodnost použitých rostlin a materiálů,
 e konomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení vzhledem k nákladům
na péči a údržbu,

10. ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY
10.1. Datum vyhlášení soutěžní přehlídky a rozeslání propozic
Soutěžní přehlídka bude oznámena do 30. června 2019.
10.2. Uzávěrka přihlášek
Uzávěrka přihlášek se stanovuje na 31. srpna 2019.
10.3. Datum hodnocení porotou
Hodnocení přihlášených děl se stanovuje na září 2019.
10.4. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky a předání cen
Lhůta k vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky se stanovuje na 6. listopadu 2019
v 18.00 na Hradě v Litoměřicích.

 k valita péče o zeleň i abiotické prvky,

11. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

 hledisko trvalé udržitelnosti díla v její ekonomické, environmentální
i sociální podobě,

 Souhlas vyhlašovatele, sekretáře a soutěžních porotců s podmínkami
soutěžní přehlídky

 hospodaření s dešťovou vodou,

 Svou účastí v soutěžní přehlídce potvrzují vyhlašovatel a porotci, že se seznámili
se všemi podmínkami soutěžní přehlídky, a zavazují se, že budou tyto podmínky
soutěžní přehlídky dodržovat a ctít.

 kvalita investičního záměru a účelnost díla,
 s pokojenost uživatelů, přijetí veřejností,
 bezbariérovost,
 d alší kritéria dle uvážení poroty.
7. CENY A ČESTNÁ UZNÁNÍ
Všechny ceny jsou čestné. Mimo titul Park roku a cen pro druhé a třetí místo lze udělit
čestná uznání bez určení pořadí. O jejich počtu rozhoduje porota soutěžní přehlídky.
Porota může doporučit i zvláštní ceny, pokud budou posuzovaná díla vyhovovat
podmínkám stanoveným pro tyto ceny. Zvláštní ceny udělují nezávisle dle svých
kritérií (odvozených v názvu ceny) představitelé partnerských subjektů, kteří tuto
cenu udělují z přihlášených děl.
Pro posouzení zvláštních cen si mohou ustanovit vlastní odbornou komisi.
Vyhlašovatelé soutěže si vyhrazují právo některé zvláštní ceny neudělit, pokud
nebyly přihlášeny vhodné stavby nebo po dohodě s příslušným partnerem.
8. HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
V soutěžní přehlídce Park roku 2019 může elektronicky hlasovat veřejnost.
Hlasování se uskuteční na webové stránce www.parkroku.cz, kde budou
soutěžní díla představena krátkými texty a několika fotografiemi. Texty
a fotografie publikované na této webové stránce poskytnou přihlašovatelé,
kteří zodpovídají za správnost uvedených údajů. Park, který obdrží nejvíce
hlasů, získá CENU VEŘEJNOSTI.
Hlasování bude zahájeno 5.9. 2019 a ukončeno 5.11. 2019.

Soutěž podporují:

 Souhlas soutěžících s podmínkami soutěžní přehlídky
 Odevzdáním přihlášek vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěžní
přehlídky a s rozhodnutími soutěžní poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.
12. KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ
SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
Soutěžící díla budou bezplatně prezentována vyhlašovatelem prostřednictvím médií,
oborových akcí, veletrhů apod.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo s materiály, obdrženými v rámci přihlášky do soutěže
nakládat přiměřeně smyslu a účelu soutěžní přehlídky a na základě podmínek této
přehlídky; pro tento postup se zavazuje ctít a chránit autorská práva.
12.1. Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních návrhů
Odevzdáním přihlášek vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí
a prezentací svých soutěžních děl v rámci propagace soutěže a jejích výsledků.
Přihlášku včetně příloh zasílejte do 31.8. 2019 na info@szuz.cz
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 Brno, IČ: 26529831.

Partneři soutěže:

