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výkladná skriňa 
záhradnej architektúry

Chelsea Flower 
Show
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Módna prehliadka kreativity, najnovších trendov 
a vrcholového dizajnu od najlepších záhradných dizajnérov, 

architektov či úspešných pestovateľov okrasných 
rastlín. Tým všetkým je anglická výstava kvetov, ktorej 

stopäťdesiatročná existencia je pod záštitou Kráľovskej 
záhradníckej spoločnosti.

dýna. Tu sa pod záštitou Kráľovskej 
záhradníckej spoločnosti (RHS) za-
čala rozvíjať a priťahovať čoraz širší 
okruh odbornej i laickej verejnosti. 
S krátkou prestávkou počas dru-
hej svetovej vojny pretrvala až do 
dnešných dní a stala sa výstavnou 
skriňou záhradníctva a záhradnej 
architektúry.

Honosné obytné 
záhrady z dielne 

Deana Heralda 
spája stvárnenie 

prvkov. H
istória Chelsea Flower 
show, pôvodne nazýva-
ná aj ako Veľká jarná 
výstava sa začala písať 
v roku 1862 v Kensin-

gtone. Veľkolepá výstava kvetín a zá-
hradného umenia sa tu konala po 
dvadsaťšesť rokov, až kým ju v roku 
1888 nepresťahovali do srdca Lon-
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Zaslúžená pozornosť
Výstava každoročne otvára svoje dvere 
počas piatich májových dní v areáloch 
Royal Hospital Chelsea. Rastúci záujem 
zažíva exhibícia už od druhej polovice 
minulého storočia. V súčasnosti každý 
rok privábi až 157 000 návštevníkov. 
Je to limitovaná kapacita, ktorú výstav-
ná plocha o rozlohe 4,5 ha dokáže 
pojať. Lístky, ktoré naozaj nie sú lacné, 
sa musia zakúpiť už v predstihu. Vý-
stava je spoločenskou udalosťou a je 
sprevádzaná každoročnou návštevou 
jej patrónov, a to členov kráľovskej 
rodiny. Dostáva sa jej preto zaslúženej 
publicity v domácich i zahraničných 
médiách. Je najvýznamnejšou oslavou 
záhradníctva a záhradného dizajnu 
v celosvetovom meradle.

Kategórie a ocenenia
Každý rok súťažia svetoví záhradný di-
zajnéri, umelci či floristi v rôznych kate-
góriách, ktoré sú jednotlivo hodnotené 
členmi kráľovskej záhradníckej spoloč-
nosti. Dizajnéri podporovaní známymi 
inštitúciami majú možnosť popustiť 
uzdu svojej fantázii a ovplyvniť mód-
ne trendy v nadchádzajúcom období. 
Medzi najpopulárnejšie kategórie patrí 
nepochybne kategória malých záhrad, 
pri ktorých majú návštevníci možnosť 
vidieť použitie netradičných materiálov 
a nových dizajnových riešení. Všetky 
kategórie sú hodnotené osobitne a naj-
kreatívnejší dizajnéri sú ocenení. Tí 
najlepší si odnesú cenné medaily a sa-
mozrejme obrovskú prestíž, ktorú so 
sebou ocenenia prinášajú.
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Široké spektrum 
záujmov
Výstava je dôležitá nielen z hľadiska 
exhibície, ale aj z výchovno-vzdelá-
vacieho pohľadu. Svoje poznatky tu 
majú možnosť prezentovať okrem di-
zajnérov aj odborníci, ktorí ponúkajú 
svoje cenné skúsenosti z oblasti zdra-
vej životosprávy, či vedci, zaoberajúci 
sa aktuálnymi problémami súčasnosti, 
ako je napríklad trvalo udržateľný 
rozvoj. Na svoje si tu prídu aj záhrad-
ní architekti − realizátori, ktorí sem 

Výstavné záhrady Rolling Stone 
Landscapes udávajú módne 
trendy a ovplyvňujú smerovanie 
záhradného dizajnu vo svete.

Výstavné záhrady Rolling Stone 
Landscapes udávajú módne 
trendy a ovplyvňujú smerovanie 
záhradného dizajnu vo svete.

prichádzajú získať nové kontakty na 
dodávateľov stavebných materiálov, 
prvkov drobnej architektúry či kva-
litných výpestkov okrasných rastlín.

Osobnosti sveta 
záhradného dizajnu
Chelsea Flower show radi vyhľa-
dávajú predovšetkým spoločnosti 
a dizajnéri, ktorých mená vo svete 
záhradného dizajnu už niečo zname-
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najú. Dostať sa však na „Chelsea“ nie 
je ničím jednoduchým. Sitom poroty 
RHS sa totiž nedostane hocikto. Medzi 
najvýznamnejšie mená, ktorým sa 
to podarilo už viackrát sú dizajnéri 
Diarmuid Gavin, Dean Herald, Andy 
Sturgeon, či Jamie Durrie. Zvučné 
mená, ktoré posúvajú hranice dizajnu 
a kreativity a na móle Chelsea Flower 
show každoročne udávajú nové mód-
ne trendy.                                         e

Ing. Zoltán Nagy
Grand Garden
0911 374 375

www.grandgarden.sk

Nadštandardné 
vybavenie 
umožňuje 
maximálne 
využitie záhrad 
v priebehu 
celého roka.


