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SVAZ 
ZAKLÁDÁNÍ 
A ÚDRŽBY 
ZELENĚ

PŘIJĎTE NÁS 
NAVŠTÍVIT DO NAŠÍ 
GREEN KANCELÁŘE 
V OTEVŘENÉ 
ZAHRADĚ 
NA ÚDOLNÍ 33, 
602 00 BRNO

Pohovořit s námi můžete na 
těchto mobilních číslech:
Jana Šimečková  777 581 544
Hana Pijáková      775 581 544
Míša Brázdová      720 159 445

Pište nám všem na e-mail
info@szuz.cz
nebo na osobní e-maily:
simeckova@szuz.cz pijakova@
szuz.cz brazdova@szuz.cz

Sledujte naší svazovou činnost 
na www.szuz.cz a facebooku.
Peníze nám posílejte na č. ú. 
156433910/600, GE Moneta 
Money Bank nebo Fio Banka 
2301112937/2010.
Oficiálně jsme spolek vedený u 
Krajského soudu v Brně,
L 8536, IČO: 26529831, 
DIČ:CZ26529831.

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně

Květen/2019

VÁŽENÍ A MILÍ 
ČLENOVÉ,
 
nejkrásnější měsíc roku je za námi, ve svazu
jsme jej využili zejména k pořádání zahraniční 
exkurze, naší účasti na Demogreenu, 
hodnocení děl přihlášených do soutěže 
Zelená střecha roku a k přípravě letního 
vydání časopisu Inspirace. Rovněž vrcholí přípravy 
pro vyhlášení letošního ročníku 
soutěžní přehlídky Park roku.
 
Přeji Vám pěkné počtení
Vaše kancelářská zahradnice Hana

Návštěva realizačních firem u kolegů v Nizozemsku byla pro účastníky exkurze 
velkou inspirací. Ve všech firmách jsme byli velmi vlídně přijati, věnovali se 
nám majitelé firem, představili historii společnosti, provedli nás technickým 
i administrativním zázemím. Na závěr nám ukázali realizace v blízkém okolí.



NIZOZEMSKO
 

Po loňské návštěvě v rakouském Krametrhofu jsme při letošní zahraniční exkurzi zavítali až do Nizozemska. Celkem 18 
účastníků přežilo ve zdraví, s humorem a domácími zásobami všeho druhu a konzistence, únavnou 12-hodinovou cestu 
minibusem a první večer jim byla odměnou procházka a večeře v malebném, historickém Utrechtu. Pravda, někteří z nás 
chvíli bloudili v arabské čtvrti s ultra neonovou mešitou, protože jsme zarputile sledovali v mobilní mapě velké množství 
vedle sebe naskládaných nožů a vidliček (upsss), ale nakonec jsme objevili stylovou holandskou hospůdku s dobrým 
jídlem, pivem a příjemnou obsluhou.

Velkou obavu jsme měli z počasí neb déšť vládnul letošnímu máji a předpovědi se hemžily mraky, ale dopadlo to skvěle! 
První den slunce, druhý pod mrakem, bez deště… propršela nám až cesta domů, což na německých dálnicích nebyl 
problém. Až na drobný zádrhel, který déšť způsobil na zadní sedačce autobusu..., Bára vám někdy povypráví  ;-)))))

Exkurzi jsme zahájili návštěvou realizační firmy Ginkel. Jedná se o jednu z největších firem, má 7 poboček a zaměstnává 
kolem 1100 (!) osob. Sídlo mají ve Venedallu v odsvěceném kostele, který je velmi zajímavě architektonicky řešen a na 
všechny udělal velký dojem (na některé svou okázalostí až moc). Byli jsme přijati v „hlavní lodi“ věnoval se nám majitel, 
projektový manažer a manažer PR oddělení. Představili nám firmu, jejich aktuální nejzajímavější projekty a provedli nás 
celým areálem. Následně jsme odjeli do Utrechtu podívat se na budovu pojišťovny ASR, kde v rámci renovace celého 
komplexu zajišťovali jak interiérovou tak venkovní zeleň. Druhým objektem, který jsme tento den navštívili byl Green 
House, což je městská farma nad kruhovou restaurací. Ve skleníku tam pěstují velké množství plodin, z kterých pak vaří 
chutné pokrmy. Skleník byl postaven ze skladebného demontovatelného systému. Jídelníček je z 80 % vegetariánský, 
všechny používané plodiny jsou vypěstované ekologicky šetrným způsobem.
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Druhý den jsme prožili v Amsterdamu a jeho okolí. Zde jsme navštívili firmu Van der Tol Groep, která sídlí v areálu plném 
zeleně. A není se čemu divit. Ve své činnosti klade mimořádný důraz na význam zeleně a udržitelnosti města, které 
nazývá ECOstad. Se 110 profesionály realizuje parky, střešní, fasádní a vnitřní zahrady.  Zabývá se i projekční činností, 
navrhuje řešení pro města budoucnosti. Ukázky jejich realizací, či zakázek, na kterých provádějí péči o zeleň, byli velmi 
zajímavé, včetně neplánované a navíc přidané ukázky přírodní školní zahrady.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili v okrasné školce Ebben, kde nás přivítali dvě generace majitelů a provedli i povozili 
ve školkovém ne, pardon, školním autobuse po celém rozlehlém areálu. www.ebben.nl

Boidiverzita, recyklace, udržitelnost, význam zeleně pro zdravé životní prostředí... tato slova zněla z úst všech 
nizozemských kolegů a jsou synonymem pro realizační činnost v Nizozemsku. Do které země byste se rádi podívali 
v příštím roce?  Podzimní zasedání ELCA v Krakově je skvělou příležitostí pro sjednání takovéto exkurze....
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ZELENÉ STŘECHY
V květnu jsme se věnovali přípravě druhého čísla Inspirace, které má vyjít v druhé polovině června a jeho ústředním 
tématem budou zelené střechy. Představíme všechna díla, která soutěžila v letošním ročníku soutěže Zelená střecha 
roku. Časopis bude současně sloužit jako sborník konference Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel, 
která se uskuteční 20.6. v Ostravě. V rámci konference budou slavnostně vyhlášeny výsledky letošního ročníku soutěže 
Zelená střecha roku. Celkem bylo přihlášeno 12  děl, která  hodnotila odborná porota, letos poprvé mezinárodní (!), na 
konci května ve složení:

Jana Petrů - s manželem založila firmu Koncept ekotech, která se specializuje na ekologické a úsporné systémy v 
oblasti vodohospodářství a technického zařízení budov.  V České radě pro šetrné budovy působí jako koordinátor pracovní 
skupiny Hospodaření vodou.
Ing. Samuel Burian - autorizovaný architekt pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Soudní znalec pro obory ochrana přírody 
a ekonomika - oceňování ekologické újmy. Spoluautor Standardů pro navrhování, provádění a údržbu vegetačního 
souvrství zelených střech. 
Ing. Jiří Šála, CSc. - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a energetické auditorství ČKAIT. Má kvalifikaci 
energetického auditora a zpracovatele průkazů energetické náročnosti budov podle zákona 406/2000 Sb. a je zapsán v 
seznamu energetických specialistů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Poradce v oblasti tepelné ochrany 
budov a jejich energetické náročnosti, projektant, publicista, školitel.  
Ing. Vlastimil Rieger - facility manager ve společnosti Nadace Partnerství. Odborník na nízkoenergetické stavby.
Francois Lassalle - předseda francouzské asociace zelených střech ADIVET (Association française des toitures et 
façades végétales), ředitel ve společnosti R&D chez SOPREMA France/Sopranature.
Ing. arch. Marcela Kubů - výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace, věnuje se vzdělávání v oblasti 
zateplování, ochraně zájmů spotřebitelů, tvorbě právních předpisů a technických norem.

      HLASUJTE!
Novinkou letošního roku je hlasování veřejnosti na stránkách www.zelenastrecharoku.cz, na kterých jsou 
prezentována všechna přihlášená díla. Hlasovat můžete do 15.6.2019.
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DEMOGREEN
 
22 a 23. 5. se konal ve Vyškově v areálu sportovního letiště již 5. ročník Mezinárodní odborné výstavy inovativních 
technologií pro péči o zeleň, dřeviny a veřejné plochy s názvem DEMOGreen. Byli jsme u toho v sestavě Šimečková & 
Brázdová a první den výstavy jsme uspořádali seminář na téma Mechanizace pro profesionální zahradníky. Na 
semináři byly představeny vhodné stroje od firmy AGROCAR, AVISTECH a 3K GROUNDBREAKING nejen teoreticky, ale 
především v praxi, kde si mohli i účastníci semináře vyzkoušet práci s touto mechanizací. 
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 37 vystavovatelů, kteří prezentovali své značky, služby a technologie. Tato 
výstava je ojedinělá tím, že je možné předvést speciální atypické stroje a novinky v přímém pracovním nasazení. Velkým 
nepřítelem takovéto akce je nepřízeň počasí, která bohužel vládla po oba dva dny a odrazila se na návštěvnosti. Je to 
škoda, protože program opravdu zajímavý - přednášky, semináře, v předváděcích centrech bylo možné vidět techniku 
v praktickém nasazení. K vidění bylo například rizikové kácení, dřevosochání několikanásobného medailisty z mistrovství 
světa ve STIHL TIMBERSPORTS SERIES, nakladače v praxi a semináře s tématem Aktuálních dotačních titulů a Dálkově 
ovládaných svahových sekaček a nosičů nářadí. 
My jsme využili výstavu k osobnímu setkání s našimi i potencionálními členy a prezentaci naší činnosti. Organizátorem 
celé výstavy byla firma PROFISTROJE.CZ s.r.o. v čele s pořadatelem panem Martinem Musilem, kterému patří velký dík za 
organizaci celé této výstavy. Příštímu ročníku přejeme více slunce!

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS...
20.6.          Konference Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel, Ostrava Vítkovice
25.-26.6.    Hodnocení děl přihlášených do soutěže Koupací jezírko roku 2019
16.7.            Seminář o koupacích jezírkách a biobazénech nejen pro zahradní architekty, Dolní Břežany
                   Součástí semináře bude vyhlášení výsledků soutěže KOUPACÍ JEZÍRKO ROKU 2019
17.7.            Seminář o substrátech a rostlinách vhodných pro koupací jezírka, Dolní Břežany, Černošice
7.8.         Zasedání představenstva SZÚZ
9.-10.9.       Mezinárodní kongres koupacích jezírek a biobazénů ve Varšavě
18.-19.9.      Odborná exkurze ELCA do Krakowa

Pokud ještě nejte členy uzavřené facebookové skupiny Svaz zakládání a údržby zeleně-členové, jste do ní srdečně zváni! 
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