Zahrada Čech soutěž
název: Dešťová zahrada, vítězná expozice soutěže Nejkrásnější zahrada 2016
místo: výstaviště Zahrada Čech Litoměřice
autoři: Ateliér Land05, Jana Pyšková a Aleš Kurz
projekt: 2016
realizace: 2016; dočasná expozice
Ocenění: 1. místo odborné poroty

Naše soutěžní „Dešťová“ zahrada obdržela 1. místo odborné poroty na veletrhu Zahrada Čech.
Soutěže se účastnilo 10 architektů a vítěze vybírala odborná porota v čele s architektem a urbanistou
Prof. Ing. arch. Martinem Rajnišem. Náš ateliér společně s Janou Pyškovou a Alešem Kurzem navrhl
ekologický koncept zahrady, který vyniká v přístupu k hospodaření s dešťovou vodou.
Jak už dnes víme, mnoho vody nám rychle odteče z krajiny bez užitku a pak jí obtížně sháníme v
dobách sucha. Když vodu zadržíme a zpomalíme její odtok, pomůžeme přirozenému koloběhu vody
v přírodě a nám osobně to přinese mnoho výhod. Začínáme na zelené střeše, kde vodu zachytávají
sukulentní rostliny, které pak její část odpaří a vytvářejí tak příjemné mikroklima. Nemusíme tedy
uvnitř domu dýchat klimatizací upravený vzduch. Dále vodu jímáme do různých nádob a do
koupacího jezírka, přepadem ji pouštíme do speciálních záhonů, kde se pomalu vsakuje. Tyto záhony
jsou osázeny rostlinami, které dobře snáší občasné krátkodobé zamokření. Šetříme tak práci na
zalévání i peníze za spotřebu stále vzácnější a dražší vody. Naše soutěžní zahrada na tak malé ploše
(8x9m) zachytí 10m3 vody, které by jinak bez užitku odtekly. Navíc v zahradě je příjemné mikroklima i
během parného léta. Děti si vodu také užívají, mohou zde řádit a vymýšlet své dětské hry. A když
přijde podzim, kapky vody dopadající na hladinu jezírka navozují zasněnou atmosféru během
deštivých dní. Koncept naší zahrady se tak soustřeďuje nejen na krásu vytvořeného prostředí, ale i na
její užitečnost a udržitelnost.
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‘Rain Garden’, winning display of the Most Beautiful Garden 2016 competition
Bohemia Garden Trade Fair, Litomerice
Atelier Land05, Jana Pyskova and Ales Kurz
2016
2016 - Temporary exhibition
1st prize

Ten landscape architects presented their temporary garden displays to the Professional Competition
Committee chaired by the architect and urban planner Martin Rajnis at The Bohemia Garden Trade
Fair. Atelier Land05 together with Jana Pyskova and Ales Kurz competed with an ecological solution
of the rainwater garden management project. Our display ‘Rain Garden’ was awarded the 1st prize by
the Competition Committee.
It is well known fact that throughout the rainy days lots of water runs off the landscape without any
use. However during the dry season, water becomes a scarce source, usually supplied to our garden
by the drinking water tap. The rain water runoff may cause flooding during persistent rain and could
result in high water bills during the summer months as we try to keep our greenery lush. Water
harvesting provides a smart solution; it enables us to capture the rain water through the rainy days
and subsequently provide the moisture necessary during the dry periods. Alternatively just by
slowing down the rainwater runoff we may help the natural water circulation and benefit our garden.
Let’s start with the green roof; a perfect example where succulent plants are capturing rainwater.
When the weather turns dry, the water slowly evaporates, creating an ambient microclimate
benefiting the house. It may even help reduce the use of air-conditioning in the property.
Furthermore we are capturing water into various vessels and the bathing pond; this then overflows
into special flowerbeds where the water soaks in. The flowerbeds are planted with greenery coping
well with temporary waterlogging. Our small garden display measuring only 8 by 9 metres manages
to capture 10 m3 of water which would normally be lost. The garden also provides a pleasant
microclimate during the hot summer months. Children love incorporating water into their outdoor
play, and when the autumn comes the drops falling onto the garden pond surface evoke a dreamy
atmosphere. Our garden concept is not only focusing on the beauty of the created environment but
also on the usefulness and sustainability of the design.
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