
Veronika Bayerova

Vladimír SittaVladimír Sitta



Vladimír SittaVladimír Sitta
ocenění:ocenění:

•• 1977 1977 -- Projekt rokuProjekt roku za Dvůr před za Dvůr před 
SŠ Želešice SŠ Želešice 

•• 1978 1978 -- Projekt rokuProjekt roku za Hřiště Šlapanice za Hřiště Šlapanice 

•• 1980 1980 -- Lenne PrizeLenne Prize (Německo) za Návrh (Německo) za Návrh 
zpracování fasád s biologicky zpracování fasád s biologicky 
aktivními povrchy aktivními povrchy 

•• 1986 1986 -- Lenne PrizeLenne Prize (Německo) za (Německo) za 
“Hřbitov ve městě“ “Hřbitov ve městě“ –– urbanistický urbanistický 
designdesign

•• 1995 1995 -- 3. místo3. místo v soutěži o návrh pro v soutěži o návrh pro 
Náměstí Míru v PrazeNáměstí Míru v Praze

•• 2002 2002 –– PresidentPresident’’s Awards Award za Přínos pro za Přínos pro 
zkvalitnění krajinářské architektury zkvalitnění krajinářské architektury 
v Austráliiv Austrálii

oo * 1954 v Brně* 1954 v Brně

oo studium na Mendelově universitě v Brněstudium na Mendelově universitě v Brně

oo konec 70. let konec 70. let –– emigrace do Německaemigrace do Německa

oo 1981 emigrace do Austrálie1981 emigrace do Austrálie
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Hřiště ve Šlapanicích (1979)Hřiště ve Šlapanicích (1979)

Lázně Třeboň (1977)Lázně Třeboň (1977)

Vstup do Czech Landscaping Company (1975)

Česká Republika
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Návrhy fasád s biologicky aktivním povrchemNávrhy fasád s biologicky aktivním povrchem

Terragram Terragram -- CITC Náměstí Beijing CITC Náměstí Beijing 
(fasáda čtyř ročních období)(fasáda čtyř ročních období)

“Zelený obklad“ – Green tiles (1979)Vertikální zásobování
vodou (1997)
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“Zahrada australských snů“
u Národního Musea ve městě Canberra

Stylizované “skutečné“ zobrazení Australského kontinentu, 
kdy  jen na pobřeží je vegetace a žijí tam lidé, 
ale ve vnitrozemí je jen sucho téměř bez zeleně.

Často zde lidé kladou otázku
“a kde je zahrada …?“

ale v této otázce je dle autora i odpoveď …
…Najděte zahradu!

Spolupůsobení 
Australské 
tradice a 

přistěhovaleckých 
vlivů

-
mnohojazyčné 
názvy a pojmy 

po celém 
“kontinentu“
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Most odnikud nikam Most odnikud nikam 
(Bridge nowhere)(Bridge nowhere)

Canberra

Symbol vstupu
(Entry symbol)
s “Uluru line“

Organické tvary, 
hra se světlem a barvami,

minimalistický 
a 

dramatický styl
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Výstava Rozkvetlá Sydney 2005 – Modulový systém 
ze “Zeleného obkladu“ vyvinutého uskupením 
Terragram. 
Jako růstový substrát je využíván fytocell. Deskové 
segmenty slouží jako lavičky, sedátka nebo lehátka.

Odraz ve vodě zobrazuje název společnosti, 
která konstrukci vytvořila – „Nad Zemí“ (Above the Earth ) Jahodová stěna (Strawberry Wall) – Pravidelný systém 

Tebrax je využit k uchycení již předpěstovaných truhlíků.

Sydney
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Ohnivá zahrada

Oheň         Voda          Vzduch         Země
Kamenná plastika symbolizuje 4 fáze života od narození
po smrt.

Oheň, v Austrálii obvykle “nepřítel”,
je zde použit jako centrální motiv zahrady. Minimalismus a intuivita typická pro moderní design

v kombinaci s opulentní barokní teatrálností a geometrií.
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Zahrada duchů v Sydney

Žertovné pojetí napájení celé nádrže Tento prostor sloužil dříve jako soukromá zoo...

Vitrína je využita k ohraničení bazénu
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Červená zahrada v Sydney
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Nebeská zahrada u přístavu v Sydney

Sitta říká, že naše zahrady nás jaskýmsi způsobem 
přežijí. Sám podotýká, že je to zčásti romantická 
představa, ale se za romantika se nepovažuje. 

“Možná jsem romantik jen v tom ohledu, že si
myslím, že by moje zahrady mohly přimět lidi ke 
změně, a to k lepšímu”
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SkiciSkici

Prolínání dvou bloků
(Stitching 2 blocks)

Vyvíjející se zahrady (Gardens of  Emergence)

Návrh pro NSW 
zahradnický festival

Zbloudilá stezka křížů (Stray path of  crosses)
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Dvůr s místem pro piano
Skica

Atrium ve městě
Canberra

Dvorky a Atria
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Teoretický koncept pro Zelené Město (1988)
Síť zahrad a hospodářství, kde zemědělství je vyneseno nad úroveň zástavby.

Singapore
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Pahorek pro meditaci,
Španělská levandule

Elysia 


