
Podmínky soutěže Předzahrádka roku 2018 

motto: Vegetace činí veřejná prostranství příjemnější a přitažlivější. 

1. Cíl 

Cílem soutěže je podpořit zájem veřejnosti o zkrášlování veřejného prostoru formou výsadby různých 

funkčních typů zeleně a její údržby a ocenit ty nejkvalitnější realizace. Zároveň tak posílit vztah 

obyvatel k místu, kde žijí. Dlouhodobým cílem je úspěšná účast města Přerova v mezinárodní soutěžní 

přehlídce Evropská kvetoucí sídla (Entente Florale Europe). 

2. Předmět 

Předmětem soutěže je ocenění nejkrásnějších předzahrádek před bytovými nebo rodinnými domy na 

území města Přerova a jeho místních částí.  

 

Předzahrádka: zahradní úprava neoploceného, volně přístupného prostoru 

před rodinným nebo bytovým domem tvořící okolí vstupu k domu.  
 

3. Soutěžní podmínky 

Soutěže se mohou zúčastnit občané města Přerova a jeho místních částí. Podmínkou účasti je odeslání 

přihlášky ve stanoveném termínu a péče o přihlašovanou předzahrádku. 

 

Soutěží se v následujících kategoriích: 

 Předzahrádka bytového domu 

 Předzahrádka rodinného domu 

Může se jednat o předzahrádku ve městě Přerově či v jeho místní části. 

 

Pro obě kategorie jsou stanovena takto hodnotící kritéria: 

 celkový vzhled předzahrádky 

 přínos veřejnému prostoru 

 přiměřenost výsadby vzhledem k okolí 

 

Podmínkou k účasti není vlastnictví pozemku, na kterém je předzahrádka realizována. 

Soutěže se nemohou účastnit předzahrádky oceněné v minulém ročníku a předzahrádky, kterým byla 

poskytnuta dotace od města. 

4. Obsah přihlášky 

Soutěžící se přihlašují do soutěže nejpozději do 30.6.2018.  Přihlášku s níže uvedenými údaji odešlou 

na e-mail: pavla.roubalikova@prerov.eu nebo odevzdají na podatelně Magistrátu města Přerova. 

Přihláška bude obsahovat: 

 Jméno a příjmení 

 Telefon, e-mail 

 Přihlašovaná kategorie 

 Přesné označení místa předzahrádky (ideálně na mapce či schématu) 

 Alespoň jednu barevnou fotografii dokumentující současný stav přihlašované 

předzahrádky (tato fotografie nebude hodnocena) 

5. Soutěžní porota a hodnocení 

Soutěžní porota bude složena z odborníků (zahradních architektů), člena komise cestovního ruchu a 

kultury a vítězů loňského ročníku soutěže. 

 

Sekretářem soutěže je Ing. Pavla Roubalíková, Kancelář primátora. 

 

 



Soutěžní porota navštíví přihlášené místo jedenkrát, a to v průběhu měsíce července až září 2018. 

Sekretář soutěže pořídí z návštěvy fotodokumentaci. 

Závěrečné hodnocení přihlášených předzahrádek a zasedání poroty proběhne nejpozději do 10.9.2018. 

Výsledky budou zveřejněny nejpozději do 24.9.2018.  

Jednotlivé přihlášky budou posuzovány anonymně. 

Porota může změnit rozdělení cen nebo některou cenu neudělit, aby zdůraznila mimořádný počin. Jiné 

rozdělení cen musí řádně zdůvodnit. Porota zdůvodní ocenění prvních míst v jednotlivých kategoriích. 

6. Ocenění a publikace soutěžního díla 

Udělení titulu „Předzahrádka roku“ bude slavnostně vyhlášeno a publikováno ve sdělovacích 

prostředcích a na webových stránkách města Přerova. Součástí ocenění je i finanční odměna 

v následujícím rozdělení v každé kategorii: 

1. místo 8 000 Kč 

2. místo 5 000 Kč 

3. místo 3 000 Kč 

 

Mimo první tři místa může porota udělit také čestná uznání a tím podpořit pěstitele v jeho péči o 

danou předzahrádku a motivovat jej k účasti v příštím ročníku. Počet čestných uznání není omezen. 

Čestné uznání není finančně odměněno. 

7. Platnost soutěžních podmínek 

Tyto soutěžní podmínky mají platnost pro soutěžní ročník 2018 a následující, pokud nebude 

rozhodnuto jinak. 


