
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně   01/2017 1

01/2017

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně

SVAZ 
ZAKLÁDÁNÍ 
A ÚDRŽBY 
ZELENĚ

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

Volejte ředitelce 
Janě Šimečkové 
na číslo 777 581 544.

Volejte tajemnici 
Haně Pijákové 
na číslo 775 581 544.

Pište nám oběma na e-mail 
info@szuz.cz nebo na osobní 
mail simeckova@szuz.cz 
a pijakova@szuz.cz.

Sledujte naši svazovou 
činnost na www.szuz.cz 
a facebooku.

Peníze nám posílejte na č.ú. 
156433910/0600, 
GE Moneta Money Bank

Oficiálně jsme spolek vedený 
u Krajského soudu v Brně, 
L 8536, IČO: 26529831, 
DIČ: CZ26529831.

VÁŽENÍ A MILÍ 
ČLENOVÉ,
před sebou máte první číslo svazové informační 
brožury, ve které bychom Vás chtěli informovat 
o dění a aktivitách za uplynulý měsíc nového roku. 
Přejeme pěkné počtení…

Za kancelář sepsala a pozdrav zasílá
Vaše kancelářská zahradnice Hana

PROPAGACE SZÚZ 
NA ZELENÉ BURZE

11. ledna 2017 
Propagační činnost zahájila kancelář svazu na šestém ročníku ZELENÉ BURZY, 
kterou pořádají kolegové ze Svazu školkařů České republiky na brněnském 
výstavišti. ZELENÁ BURZA je kontraktační prodejní výstava, na které nabízejí 
školkaři české zahradnické výpěstky pro velkoobchodní prodej. Rostlinný mate-
riál je určen pro realizační firmy, správce veřejné zeleně, obce, zahradní centra 
a další subjekty podnikající v zahradnickém či školkařském oboru. Na stánku 
SZÚZ jsme informovali zájemce o podmínkách a výhodách členství ve svazu, 
propagovali časopis Inspirace a jednali s poteciálními inzerenty.

Hala B Brněnského výstaviště plná českých výpěstků
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SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ 
ASOCIACE BIOBAZÉNŮ A JEZÍREK
16.–17. ledna 2017
Tradiční zimní Shromáždění členů Asociace biobazénů a je-
zírek, která vznikla v roce 2008 (takže příští rok tu máme 
kulatiny) při Svazu zakládání a údržby zeleně, se uskuteč-
nilo v prostorách Vinařství u kapličky v Zaječí. Vlastnímu 
jednání předcházel odborný program, přednáška Ing. Fran-
ze Kubacka, předsedy rakouské asociace jezírek (VÖSN) 
na téma základní čistící procesy v koupacích jezírkách. Se-
minář byl tlumočen do českého jazyka a byl otevřen i od-
borné nečlenské veřejnosti. Druhý den pokračoval odborný 
program produktovým školením, na kterém zástupci devíti 
firem představili služby, technologie, výrobky a materiály 
související s oborem. V rámci vlastního jednání členů byly 
na programu pravidelné body jednání – schválení čerpání 
rozpočtu a zprávy o činnosti za minulý rok a příprava roz-
počtu a plánu akcí pro rok letošní. Po třech letech se usku-
tečnily i volby do Rady ABAJ, která byla zvolena ve složení: 

Ing. Martin Panchartek – předseda, 
Ing. Jiří Hájek – místopředseda, 
Michal Vránek, Jan Kroupa a Jakub Urbanec – členové

SZÚZ NA AKCI TRENDY 2017 V OBŘÍSTVÍ
12. ledna 2017
Druhý den jsme pokračovali v propaga-
ci svazu i jeho členů na akci pořádané 
členskou obchodní firmou Arboeko 
s.r.o. v Obříství. V rámci odborného do-
provodného programu přednášela ředi-
telka svazu Jana Šimečková s Petrem 
Halamou o významu a podpoře výstav-
by zelených střech v České republice. 
Svaz rovněž úspěšně představil spo-
lečnou expozici svých členů Evoluce 
novodobého zahradnictví, na které 
s lehkou dávkou nadsázky prezentoval 
vývoj zahradnického řemesla. Milým 
bonusem bylo i novoroční setkání s vel-
kým množstvím našich členů a kolegů 
z oboru. Akce byla výborně logisticky 
a organizačně zajištěná a pořadatelům 
patří velký dík. Více informací se do-
zvíte a některé z přednášek si můžete 
stáhnout na www.arboeko.cz.

Svazová venkovní expozice v rámci Trendů 2017 „Evoluce novodobého  
zahradnictví“ jejíž realizaci si vzala na svá bedra členská firma Gabriel s.r.o.

Přednáškový sál se 40 místy byl plně obsazen

Všichni účastníci obdrželi praktické desky na dokumenty 
s logem ABAJ a jejich obchodních členů
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Dlouholetý člen Rady Ing. Jiří Šimka už na nové funkční ob-
dobí nekandidoval a za jeho dosavadní činnost a nasazení 
pro obor mu patří velké poděkování. 
V rámci neformálního společenského večera jsme samo-
zřejmě nemohli vynechat prohlídku sklepů s řízenou degu-
stací a rozsáhlou diskuzí o radostech i starostech „jezírkář-
ské“ komunity.
Z interní fotosoutěže zahrnující tři kategorie (koupací  
jezírko, biobazén, ostatní jezírka) vzešla tři vítězná díla,  
která budou uveřejněna po celý rok na titulní stránce 
www.abaj.cz.

Koupací jezírko, realizace firma DIKÉ ZAHRADY s.r.o.

Biobazén, realizace firma 3D Zahrady s.r.o.

Okrasné jezírko, realizace firma 3D Zahrady s.r.o.

Od letošního roku udělujeme členským firmám znač-
ku AKTIVNÍ FIRMA ABAJ. Jak je patrno z názvu, firma 
pyšnící se tímto titulem věnuje dostatek času a ak-
tivního přístupu „jezírkářskému“ oboru, vzdělávaní 
svých zaměstnanců a rovněž korektnímu přístupu 
k ostatním kolegům. Celkem ji obdrželo sedm firem: 
Ekogreen – dokonalá zahrada, Gabriel s.r.o., Green 
engineering s.r.o., Garpen zahradnická společnost, 
Michal Vránek, Proxim, Zahradnictví Šimková s.r.o.

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SEKCE 
ZELENÉ STŘECHY
18. ledna 2017
Na Shromáždění členů ABAJ navázalo Shromáždění naší 
druhé odborné sekce ZELENÉ STŘECHY (ZeS), která 
vznikla teprve v roce 2014, ale přesto má za sebou již 
mimořádný počin. 
V loňském roce totiž dokončila a vydala dokument Stan-
dardy pro navrhování, provádění a údržbu – vegetační 
souvrství zelených střech. Ten se stal závazným do-
kumentem pro každého, kdo chce žádat o podporu při 
stavbě zelené střechy z programu Ministerstva životního 
prostředí NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. 
Tomuto programu i standardům byl věnován dopolední 
odborný program, v rámci kterého přednášela i Anita Bla-
hušová ze Státního fondu životního prostředí ČR a zodpo-
věděla dotazy týkající se podání žádostí. Její přednášku 

Členové odborné sekce Zelené střechy hodnotí 
rok minulý a plánuji aktivity pro ten letošní
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si můžete stáhnout na našich stránkách www.zelenestrechy.info. Odpolední 
jednání členů zahrnovalo stejné body jako u Shromáždění členů ABAJ a rov-
něž se uskutečnily volby do Rady ZeS na další tříleté období. Post před-
sedkyně obhájila Ing. Jitka Dostalová, dále byli zvoleni Ing. Tomáš Gabriel,  
Jan Kuchař, Ing. Petr Halama a novým členem se stal Ing. Jiří Mrtka z firmy 
Ekrost s.r.o. Všem zvoleným srdečně blahopřejeme a těšíme se na společnou 
práci. VEGETAČNÍ SOUVRSTVÍ 

ZELENÝCH STŘECH

STANDARDY
PRO NAVRHOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A ÚDRŽBU

Kolektiv autorů
Ing. Samuel Burian 

Ing. Jitka Dostalová
Ing. Martin Dubský, Ph.D.

Ing. Petr Halama
Ing. Karel Chaloupka

Ing. Jiří Komzák
Ing. Roman Paťava

Ing. Marie Straková, Ph.D.
RNDr. František Šrámek, CSc.

Ing. Petr Vacek, Ph.D.
Bc. Josef Vokál

Standardy lze stáhnou zdarma v pdf formátu na našich stránkách www.zelenestrechy.info. 
V tištěné podobě je obdrží účastníci vzdělávacích kurzů pořádaných ZeS.

SEMINÁŘ KVĚTNATÉ LOUKY – 
DRUHOVĚ PESTRÉ POROSTY
24. ledna 2017
První vzdělávací seminář, který jsme 
v tomto roce pořádali, byl zaměřen 
na květnaté louky – druhově pestré 
porosty. Lektorkou semináře byla 
odbornice na slovo vzatá, naše dlou-
holetá členka Ing. Marie Straková, 
Ph.D. z firmy Agrostis Trávníky. Se-
známila účastníky semináře s histo-
rií využívání květnatých luk, s jejich 
významem, rozdělením, možnostmi 
použití při zahradních realizacích a se 
specifickými typy těchto porostů (štěrkové trávníky, podrostová společenstva, 
porosty s letničkami, směsi regionálního původu z pohledu AOPK). Pozornost 
věnovala také různým způsobům zakládání a zásadám péče o travobylinné po-
rosty. Část semináře se týkala informací o získávání osiva a představení dia-
gnostických travních druhů pro konkrétní společenstva. Na teoretickou část na-
váže v termínu 25.–26. května exkurze po jižní Moravě, jejíž přípravě se právě 
věnujeme.

V konferenčním sálu Otevřené zahrady  
účastníci pozorně naslouchají informacím  

o květnatých loukách

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ 
SZÚZ, PLASY

VÍTÁME 
NOVÉ ČLENY
Za první měsíc letošního roku 
rozšířily řady našeho profesní-
ho sdružení tyto firmy:

SEDUM TOP SOLUTION s.r.o. 
Firma se primárně zaměřuje 
na pěstování rozchodníkových 
koberců a rostlin pro zelené 
střechy. Zelené střechy jsou 
trendy…!

Liko-S, a.s.
Mezi hlavní činnosti firmy 
patří výstavba nebytových bu-
dov. Sídlo firmy, jejíž „zelenou 
část“ realizovali, získalo cenu 
za inovaci v rámci loňského 
ročníku Zelená střecha roku, 
mrkněte na naše ZeS webovky.

CHLEBIŠ s.r.o.
Prodej a servis zahradní, 
lesní a komunální techniky. 
Bez techniky se už současný 
zahradník neobejde…

GARDEO s.r.o.
Specializuje se na pěstování 
vodních a bahenních rostlin. 
Projektování, realizaci a údrž-
bu jezírek, zahrad a parků.

2.–3. února 2017 
Podrobně budeme o této nejvýznamnější akci referovat v příštím, únorovém 
vydání. Výsledky voleb vám musíme ovšem sdělit již nyní. Mandát skončil třem 
členům sedmičlenného představenstva. Opětovně byl zvolen Lukáš Gabriel, 
a spolu s ním Jaromír Opravil a David Mičan. Mandát dále skončil Bohuslavo-
vi Dvořákovi a Ivo Weissovi, kteří již pro další období nekandidovali. Novým 
členem tříčlenné kontrolní komise byl zvolen Michal Němeček, mandát končil 
Martinu Přibylovi, který již nekandidoval. Všem odstupujícím členům velmi děku-
jeme za jejich dosavadní odvedenou práci a nasazení a těšíme se na spolupráci 
s nově zvolenými členy představenstva a kontrolní komise.
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ZAHRADNÍKŮM 
BY NEMĚL CHYBĚT 
STYLOVÝ OBLEČEK!
Připravujeme zahradnická evoluční trička, mikiny… Líbí se 
Vám motiv? Nám moc. Demoverzi jsme věnovali našim 
oslavencům předsedovi Martinovi Závodnému a místopřed-
sedovi Rosťovi Ivánkovi.

Od roku 2005 se SZÚZ podílel na vydávání odborného 
čtvrtletníku INSPIRACE. Filosofii rozesílání časopisu „zdar-
ma“ jsme přejali od zakladatele pana Alfreda Burgstallera. 
V roce 2010 SZÚZ odkoupil práva na vydávání časopisu 
a od roku 2011 jsme jeho jediným vydavatelem. Doposud 
byl rozesílán tento čtvrtletník zdarma na téměř 4000 adres 
– městské a obecní úřady, velké stavební firmy, realizač-
ní zahradnické firmy, projektanti, školy, studenti. K tomu, 
aby bylo možné rozesílat téměř 4 000 ks zdarma je po-
třeba vybrat na inzerci téměř 600 000 Kč ročně. S nedo-
statkem financí se Inspirace potýká od začátku. Proto od  
r. 2011 platil každý člen za reklamu v seznamu členů částku 
2000 Kč/rok, čímž získal svaz pro Inspiraci příjem ve výši 
160 000 Kč. Pro rok 2016 byl tento poplatek zrušen bez ná-
hrady, aniž bylo navrženo, čím se bude výpadek kompenzovat.
Vzhledem k nepříznivému finančnímu vývoji se předsta-
venstvo SZÚZ rozhodlo od roku 2017 nadále již časopis 
nerozesílat zdarma, ale posílat jej pouze těm, který si jej 
předplatí. Toto rozhodnutí schválilo i rozšířené zasedání 
představenstva v listopadu 2016. 
Členové SZÚZ budou i nadále dostávat jeden výtisk zdar-
ma. Mají také možnost objednat předplatné Inspirace 
některému ze svých obchodních partnerů, případně po-
tenciálním investorům (městské a obecní úřady). Roční 
předplatné bylo stanoveno ve výši 260 Kč.

ČASOPIS INSPIRACE 

KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA historie | současnost | trendy | rostliny | technologie | názory
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PŘEDPLATNÉ 13. ROČNÍKU 

ODBORNÉHO ČASOPISU

LEDOVÉ KVĚTY
OVOCNÉ DŘEVINY
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ZAHRADY ROKU 2016 
ALEJOVÉ STROMY 

DO ZAHRAD
HODNOTA A CENA 

PRÁCE ZAHRADNÍKA

PARK DESETILETÍ 
SOUTĚŽ MLADÝCH  

ZAHRADNÍKŮ
ZELENÁ STŘECHA ROKU
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číslo 1–4 | 2017

Roční předplatné 260,- Kč

Objednávky na www.szuz.cz

V roce 2017 časopis za roční předplatné 260,- Kč.
Nezapomeňte si objednat INSPIRACI na www.szuz.cz
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CO NÁS I VÁS ČEKÁ
Veletrh Střechy Praha
Ve dnech 9.–11. února 2017 budeme prezentovat sekci Zelené střechy na veletrhu Střechy Praha, 
na kterém se představí některé členské firmy i samostatně.  

TÉMA TERMÍN MÍSTO GARANT/LEKTOR

ÚNOR

Shromáždění členů SZÚZ 2.–3. 2. Plasy Svaz zakládání a údržby zeleně

Veletrh Střechy Praha 9.–11. 2. Praha
Kancelář Svazu zakládání a údržby zeleně 
Sekce Zelené střechy

Ovocné stromy v zahradách 15. 2. Brno
Svaz zakládání a údržby zeleně
Ing. Stanislav Boček, Ph.D.

Tři pilíře dobré zahrady podle osobního názoru 
krajin. architekta Petra Mičoly

22. 2. Brno
Svaz zakládání a údržby zeleně
Petr Mičola

BŘEZEN

Živé ploty – zakládání a péče 24. 3. Praha
Svaz zakládání a údržby zeleně / Dendrologická 
zahrada Průhonice
Zdeněk Kiesenbauer, Ing. Samuel Burian

Seminář Standardy pro zelené střechy Praha
Sekce zelených střech
Ing. Jitka Dostalová

Vychází INSPIRACE 1/2017 Svaz zakládání a údržby zeleně

DUBEN

Schodiště, zídky, dlažby
První 

polovina 
dubna

Praha
Svaz zakládání a údržby zeleně
ve spolupráci s členskou firmou Weiss and Wild s.r.o., 
Miroslav Horník

Mlatové cesty a MZK Brno
Svaz zakládání a údržby zeleně
doc. Ing. Karel Zlatuška

KVĚTEN

Tour de Pereny 11. 5. Praha
Svaz zakládání a údržby / Dendrologická zahrada 
Průhonice, Ing. Adam Baroš

Koupací jezírka a biobazény jako součást 
rekreačních komplexů, Seminář

16. 5. Frýdlant Asociace biobazénů a jezírek

Přednáška v rámci 4. ročníku odborné výstavy 
inovativních technologií pro péči o zeleň 
a dřeviny Demogreen

24. 5. Vyškov
Svaz zakládání a údržby zeleně
Propagace svazu

Druhové pestré porosty / Květnaté louky – exkurze 25.–26. 5.
Jižní Mora-

va/
Svaz zakládání a údržby zeleně
Ing. Marie Straková, Ph.D.

KALENDÁŘ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ SZÚZ 2017/ I. POLOLETÍ

Témata a termíny jsou průběžně aktualizovány, sledujte 
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