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 Velmi rušno bylo počátkem květ-
na od časných ranních hodin před 
budovami gymnázia a průmyslové 
školy v Jihlavě. Začal zde třetí roč-
ník soutěže středních zahradnických 
škol a učilišť s názvem Lipová rato-
lest 2010. 

 Čtyřčlenné týmy z deseti škol z ce-
lé republiky pracovaly podle předem 
daného projektu, kvalitu jejich práce 
sledovalo sedm přísných porotců. 

 Soutěž zahájil za hostitelské město 
primátor Jaroslav Vymazal a náměst-
kyně pro oblast životního prostředí 
Irena Wagnerová, která je patron-
kou akce. Přípravy a průběh soutě-
že zajistil odbor životního prostředí 
magistrátu Jihlavy ve spolupráci se 
Svazem zakládání a údržby zeleně 
(SZÚZ). 

 Jihlavskou Lipovou ratolest lze po-
važovat za výjimečnou. „Ve srovnání s 
předchozími ročníky se zde pracuje na 
veřejném prostoru a výsledky práce se 
po soutěži nebudou odstraňovat, úpra-
va záhonů zůstane na očích veřejnos-
ti,“ uvedla vedoucí odboru životního 
prostředí Katarína Ruschková. „Ne-
bývalý je také rozsah, dosud pracovaly 
soutěžní dvojice na dvacetimetrových 
záhonech po dobu dvou dnů, v Jihlavě 
pracují čtveřice na sedmdesáti metrech 
a soutěž potrvá tři dny,“ doplnila in-
formaci Jana Šimečková, ředitelka 
SZÚZ. 

 Soutěži předcházel více než rok 
nejen organizačních příprav. Mimo 
jiné se pracně měnila asfaltem zalitá 
dlažba, upravily se chodníky, záhony 
a odvodnění prostoru před školami. 
„Prostory před gymnáziem, průmyslo-
vou školou, v okolí kina Dukla a park 
Smetanovy sady vypadají už před za-
hájením Lipové ratolesti velmi pěk-
ně, práce mladých zahradníků je ještě 
zkrášlí,“ těší se primátor Jaroslav Vy-
mazal. 

 Lipová ratolest byla určena i pro 
veřejnost. Ta mohla sledovat práci 
mladých zahradníků a také diskuto-
vat s přítomnými odborníky na téma 
zahrad, zeleně a parků, nebo využít 
doprovodného programu - nejen pro 
děti a mládež mohlo  být atraktivní 
se podívat na svět z koruny stromů, 
ovšem ze sedačky stromolezců, v ki-
ně Dukla byla připravena tematic-
ká výstava. „Lipová ratolest pomohla 
upravit město, ale byla i propagací Jih-

Lipová ratolest 2010 vytvořila záhony 
na ulici Jana Masaryka

lavy. A budeme rádi, když se další měs-
ta v Jihlavě inspirují a nabídnou svoje 
parky nebo zelené plochy pro tak sym-
patickou a přínosnou akci,“ doplnila 
náměstkyně primátora Irena Wagne-
rová.

 Lipovou ratolest letos provázelo 
proměnlivé počasí. „Budeme tady tře-
ba do nedělního večera, ale dokončíme 
to,“ slibovala i hrozila při zahajování 
třídenní zahradnické soutěže Lipová 
ratolest 2010 ředitelka Svazu zaklá-
dání a udržování zeleně Jana Šimeč-
ková. Nebýt aspoň několika málo 
hodin bez deště a především nasaze-
ní soutěžících, málem by na její slova 
došlo. 

 Záda studentek a studentů z de-
satera zahradnických škol a učilišť, 
které se do soutěže přihlásily, během 
soutěže pravidelně a vydatně zkrápěl 
déšť. Práce se komplikovala a zdržo-
vala, nešlo ji ale zastavit, například 
připravené kobercové trávníky je 
nutné co nejdříve položit, jinak se 
znehodnotí.

 Nakonec se ale výsledky vyhla-
šovaly v původně předpokládaném 
termínu. Poslední rostlinky byly vy-
sazeny a trávníky položeny sotva pár 
minut před slavnostním přípitkem 
na zdar dokonaného díla. Za práci a 
zkrášlení prostoru před dvěma střed-
ními školami a kinem Dukla podě-
kovala náměstkyně primátora pro 
životní prostředí Irena Wagnerová, 
která pak i předávala účastnické listy 
a také diplomy třem nejúspěšnějším 
školám:

1. Vyšší odborná škola zahradnická 
a Střední zahradnická škola Mělník

2. Střední odborné učiliště strojí-
renské a lesnické Šternberk

3. Střední škola zahradnická Kopi-
dlno.

 Pořadatelská, zdaleka nejen ad-
ministrativní, tíže ležela na bedrech 
pracovníků odboru životního pro-
středí mgistrátu města Jihlavy. Sou-
těže se účastnilo deset škol, které 
reprezentovaly čtveřice účastníků. 
Tyto skupiny pracovaly podle při-
pravených projektů, porota hodno-
tila vše - schopnost se orientovat v 
zadání, organizaci a způsob práce až 
po kvalitu a vzhled konečného pro-
vedení.  Stránku připravil -lm-

Park na ulici Jana Masaryka během několika Park na ulici Jana Masaryka během několika 
dnů zcela zásadně změnil svoji tvář.dnů zcela zásadně změnil svoji tvář.

Šťastní vítězové zahradnické soutěže neskrývali Šťastní vítězové zahradnické soutěže neskrývali 
svoji radost z dobře odvedené práce.svoji radost z dobře odvedené práce.

Sázelo se….

A vyměřovalo se….

A válcovalo se…


