
SOUTĚŽ Kouzelné zahrady
1. ročník - téma „HARMONIE”

www.zamekzdar.cz

Soutěž v tvorbě florálního objektu pro subjekty zaměřené na 
design, tvorbu, kreativu a umění.

a staňte se součástí našeho příběhu.

Srdečně vás zveme na zámek ve Žďáru na Sázavou. Do místa, kde se už téměř 800 let tvoří příběh plný 
kreativity, živé kultury a živé přírody. Rodina Kinských, současní vlastníci zámku, používají dvě motta, 

která je inspirují při obnově přírodního a kulturního dědictví zámku veřejnosti: „Naše minulost je 
pramenem naší budoucnosti” a „Společnost, která tvoří, může vzkvétat a žít dál”. Přijeďte k nám užít si 

jedinečného genia loci tohoto místa, přijeďte tvořit v souladu se site specific art

Soukromé zahrady rodiny Kinských, které se otevírají veřejnosti pouze jednou za rok - na akci Kouzelné zahrady.

PROPOZICE SOUTĚŽE

« 1 subjekt může přihlásit i více samostatných objektů

Termín soutěže: 30.5. 2020

 (profesionální firmy, organizace, soukromá osoba)

« Následně možnost přenést objekt do veřejných prostor, kde bude vystaven nadále. U instalace 
bude uveden autor / škola a její popis.

Místo konání: Zámek Žďár nad Sázavou

Kategorie:

Termín výběru přihlášených subjektů: 17.3.2020

 (školy s různým zaměřením: umělecké, zahradnické, oděvní, aranžérské, řemeslné a další obory)
 A) Střední škola, vysoká škola, učiliště

 B) Soukromý subjekt

Termín výstavy: 31. 5. 2020 v soukromých zahradách



www.zamekzdar.cz

Zadání: Tvorba florálního objektu s využitím upcyklace libovolného materiálu či předmětů. 
Tématem objektu pro rok 2020 je Harmonie.

Podmínky objektu:
« nejméně 25 % přírodní materiál
« nejméně 25 % upcyklovaný materiál: sklo, kov, plast, textil…
« instalace vhodná do exteriéru
« možnost přenesení (přeinstalace), do jiného místa (z důvodu možnosti prodloužení vystavení 

objektu   v celoročně návštěvnicky volně přístupných místech), tento bod není podmínkou
« plocha určená pro instalaci objektu je maximálně 3 x 4 metry, umístění na zatravněném 

povrchu, velikost objektu by měla být poměrná k prostoru
« velikost týmu při instalaci na místě max. 5 osob

« 13:00 – 13:45 oběd zajišťuje zámek

Časový harmonogram soutěžního dne 30.5.2020:

« 17:00 vyhlášení vítězů v každé kategorii

« do 9:30 příprava materiálu do prostoru zahrad (možnost od 7:00 případně den předem, 
v prostoru instalace není možné mít auto s materiálem)  

« 10:00 – 13:00 dokončení instalace na místě

« 14:00 – zahájení prezentací = každý soutěžící představí svůj objekt ostatním soutěžícím, porotě 
a návštěvníkům, dle počtu soutěžních týmů cca do 16:00 hod bude upřesněno.
Prezentace – představení instalace musí zahrnovat autorův popis objektu a jeho souvislost s 
tématem Harmonie a může být doplněna uměleckou produkcí. Časový prostor  5 min.

Hlavní cena :(vítěz obou kategorií)

HODNOCENÍ SOUTĚŽE A VÝHRY

« 1. místo – zajištěná u finanční odměna 15.000, Skleněná plastika, mediální publicita 
partnerů Zámku Žďár nad Sáz. (prezentace v rozhlasu, tisku, online atd.)

Dále se bude vyhodnocovat Cena poroty, Cena diváků a Cena soutěžících.

« Možnost  pro instalaci: . V případě, že se nemůžete osobního výběru prostoru do 30. 4. 2020
osobně na výběr dostavit, bude prostor přidělen organizátory akce. V tomto případě prosíme o 
zaslání rozměru a skici objektu pro vhodný výběr místa také do 30. 4. 2020.

«  k projektu pro jejich prezentaci na akci: .Termín dodání textových podkladů 10. 5. 2020

« Termín uzávěrky 13. 3. 2020. zasílání přihlášek pro soutěžící: 
«  do soutěže: . Termín potvrzení výběru soutěžního projektu 17. 3. 2020

« finanční příspěvek pro každý soutěžní subjekt: 3.000 Kč
Organizátor soutěže zajistí:

« oběd a pitný režim v den soutěže

Důležité termíny:

Těšíme se na vás!
Kontaktní osoba:

Eva G. Černá:cerna@zamekzdar.cz, +420 702 023 940
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