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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 

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 nebo 
Fio banka 2301112937/2010.

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

VÁŽENÍ A MILÍ 
ČLENOVÉ,
již je to rok od vydání prvního měsíčního  
zpravodaje INFOSZUZ a my Vám moc děkujeme  
za Vaše kladné ohlasy, které potvrzují, že splnil  
naše hlavní očekávání a jste díky němu „v obraze“  
o svazovém dění. Jediné co nevíme, jak velká část 
z Vás ho čte…, snad ta větší. Tak pokud byste  
po přečtení odpověděli mailem „četl“ nebo  
„četla“, moc by mě to potěšilo.
První měsíc nového roku uplynul velmi rychle  
a my Vám přinášíme jeho stručný přehled  
slovem i obrazem.

Přeji Vám, jako vždy, pěkné počtení.
Vaše kancelářská zahradnice Hana

ZÁMECKÝ HOTEL V TŘEŠTI BUDE DĚJIŠTĚM LETOŠNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ 
ČLENŮ SZÚZ I ABAJE. NACHÁZÍ SE V PŘÍRODNÍM LESOPARKU NA OKRAJI 
MĚSTA, V OBLÍBENÉ REKREAČNÍ OBLASTI KRAJE VYSOČINA, NEDALEKO 
JIHLAVY, PŘIBLIŽNĚ 15 MINUT JÍZDY OD TELČE.
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SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ
Velkou většinu našeho úsilí jsme v lednu věnovali přípravě zasedání nejvyššího orgánu svazu a to Shromáždění členů, 
v rámci kterého přijímáte Vy, členové, zásadní rozhodnutí. Jeho nedílnou součástí je i doprovodný program. Letos bude 
následující:

7. února Shromáždění členů Asociace biobazénů a jezírek, Třešť
 Kromě vlastního jednání se můžete těšit na doprovodný odborný 

program. To nejlepší z 9. mezinárodního kongresu koupacích jezí-
rek a biobazénů Vám přednesou naši zástupci, kteří se kongresu 
i doprovodných exkurzí osobně zúčastnili. Seminář je přístupný 
i nečlenské veřejnosti.

 Večer se můžete těšit na cimbálovou muziku a oslavy 10. výročí 
založení ABAJe. U této příležitosti zve ABAJ i všechny nečleny 
ABAje – členy SZÚZ  k zábavě a posezení.

8.–9. února Shromáždění členů Svazu zakládání a údržby zeleně – HORTULANUS 2018, Třešť 
 I zde se kromě vlastního jednání můžete těšit na doprovodný odborný program, který letos poprvé uvádíme 

pod názvem HORTULANUS (latinsky zahradník ;-) 2018 /. Program bude obsahovat Trendy a novinky v za-
hradní a krajinářské tvorbě a odborný seminář pro majitele a vedoucí pracovníky menších firem a OSVČ Jak 
na GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, což je v současné době velmi aktuální téma většiny 
vzdělávacích agentur. Nabízíme Vám jej za velmi příznivou cenu a sami jsme v napětí, jak nový zákon ovlivní 
i agendu kanceláře. Semináře jsou přístupné pouze členům SZÚZ.

AKREDITACE KURZŮ V RÁMCI DVPP
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy nám udělilo akreditaci k pořádání vzdělávacích programů pro učitele 
středních škol a vydávání osvědčení o jejich absolvování. Jedná se o tyto programy:
1. Výsadba, ošetření a řez dřevin
2. Vegetační souvrství zelených střech – zásady pro navrhování, provádění a údržbu

Kurzy jsou akreditovány v souladu se zákonem o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), akreditační 
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování 
odborné kvalifikace. Doufáme, že školy projeví o tyto kurzy zájem a získané znalosti uplatní při vzdělávání budoucí 
zahradnické generace.

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ ODBORNÉ SEKCE 
ZELENÉ STŘECHY, BRNO
Tradiční zimní Shromáždění členů odborné sekce ZELENÉ STŘECHY (ZeS), se uskutečnilo v Otevřené zahradě dne  
16. ledna. Dopolední odborný program se zaměřil na představení výrobků, technologií a služeb obchodních členů sekce 
a na ně navázal odborný workshop, určený pouze pro členské firmy, zaměřený na tvorbu vzorové kalkulace realizace zele-
ných střech. Po té, co účastníci odsouhlasili připravený technologický postup pro realizaci jednoduché extenzivní střechy, 
byli rozděleni do čtyř skupin. Každá skupina zpracovala kvalifikovaný odhad potřeby počtu pracovníků a času nutného pro 
provedení hypotetické extenzivní střechy o výměře 100 m2. Výstupem bude orientační cenová kalkulace různých způsobů 
založení zelené střechy (rozchodníkové koberce, výsadba, výsev).
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V rámci vlastního jednání Shromáždě-
ní členů byly na programu pravidelné 
body jednání – schválení čerpání roz-
počtu a zprávy o činnosti za minulý 
rok a příprava rozpočtu a plánu akcí 
pro rok letošní. 

Všechny schválené dokumenty 
najdete na webových stránkách 
www.zelenestrechy.info v oddíle 
Pro členy, který je Vám přístupný 
po přihlášení.

ZELENÁ 
STŘECHA ROKU
V letošním ročníku soutěže ZELENÁ STŘECHA 
ROKU 2018 připravujeme inovaci. Zaregistro-
vali jsme doménu www.zelenastrecharoku.cz. Po celý rok až do nominací děl 
následujícího roku, budou na této stránce prezentována všechna přihlášená 
díla daného ročníku (bez ohledu na to, zda v soutěži budou oceněna či ne), 
s uvedením projektanta, realizátora, případně dalšího zhotovitele. Doufáme, že 
takováto možnost publicity přiláká k přihlášení více děl, i takových, která nejsou 
výjimečná, ale jsou kvalitně zhotovená a mohou sloužit jako dobrý příklad pod-
pory navrhování a realizace zelených střech na rodinných či obytných domech, 
sídlech firem apod.

ZELENÁ 
BURZA
Dne 17. ledna se na Brněnském 
výstavišti uskutečnil 7. ročník 
Zelené burzy, který se může 
pochlubit rekordním počtem ná-
vštěvníků. Akce je kontraktač-
ní prodejní výstavou českých 
zahradnických výpěstků, se 
zaměřením výhradně na vel-
koobchodní prodej rostlinného 
materiálu pro realizační firmy, 
správce veřejné zeleně, obce, 
zahradní centra a další subjek-
ty podnikající v zahradnickém 
či školkařském oboru. V rámci 
oborové spolupráce nám po-
řadatel, Svaz školkařů České 
republiky, umožnil prezentaci 
našeho svazu, čehož jsme rádi 
využili k představení naší čin-
nosti a prodeji nově vydané 
knihy Zahrady a jejich příběhy 
i časopisu Inspirace. Děkujeme 
všem členům, kteří nás na stán-
ku poctili svou návštěvou.

Rozchodníkové koberce na ozelenění střechy kontejneru v rámci Landscape festivalu Plzeň 2017 
dodávala naše obchodní firma Sedum Top Solution s.r.o.

Přehled členské základny ZeS k 31. 12. 2017
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DRUHOVĚ PESTRÉ POROSTY
Letošního prvního semináře se zúčastnil úžasný počet padesáti účastníků, které zaujalo téma druhově pestrých porostů. 
Seminář se uskutečnil 23. ledna v sídle našeho svazu v Otevřené zahradě v Brně. Přednášela Ing. Marie Straková Ph.D., 
naše dlouholetá členka a velmi zkušená lektorka, která zájemcům o tuto problematiku předala teoretické poznatky i své 
cenné zkušenosti z praxe. Na seminář naváže odborná exkurze, která se bude konat 31. 5. – 1. 6. v Čechách. Pozvánku 
s podrobným programem včas obdržíte do svých mailových schránek.

Zaplněný přednáškový sál v Otevřené zahradě Fotografie z loňské exkurze Květnaté louky – druhově pestré porosty, která 
se konala na jižní Moravě. Zcela vpravo v plném akčním nasazení lektorka 
Marie Straková ( firma Agrostis Trávníky s.r.o).

V pátek 26. ledna se v Kyjově na Městském úřadě uskutečnila první letošní koordinační schůzka věnovaná přípravě soutěže.  
Za kancelář se jí zúčastnila ředitelka a Karel Fučík z firmy Park sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o., který od roku 2010 
zastává funkci odborného garanta a člena poroty této soutěže.  Jak s úsměvem říkají, jsou Jana Šimečková a Karel Fučík 
„matkou a otcem“ Lipové ratolesti.
Schůzky se kromě zástupců města zúčastnili i zástupci projekční kanceláře, která vytvořila zadání pro Lipovou ratolest 2018, 
zástupci Technických služeb a firma, která bude připravovat plochu pro soutěž. Jedenáct soutěžních družstev mladých zahrad-
níků bude ve dnech 24.-26.dubna pracovat na Nerudově ulici, kde zrealizují nové předzahrádky u panelových domů. 

LIPOVÁ RATOLEST 
SOUTĚŽ MLADÝCH ZAHRADNÍKŮ
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NABÍDKA 
PRÁCE
ZAHRADNÍK
FIRMA: KAŠE – 
ZAHRADNICKÉ 
SLUŽBY, JÍLOVÉ  
U PRAHY

Hledáme schopného kolegu za-
hradníka do naší firmy, která se 
pohybuje na trhu více než 25 let. 
Sídlo firmy je v Jílovém u Prahy. 
Co požadujeme:
• řidičský průkaz sk. B
• samostatnost
• vzdělání v oboru není podmín-

kou, ale výhodou
• chuť učit se novým věcem
• dobrý zdravotní stav

Co nabízíme:
• zajímavá a tvořivá práce  

v terénu
• dobré firemní zázemí
• nástupní plat od 30 tis. 
• možnost ubytování v období 

zahradnické sezóny

www.zahradnickesluzby.cz
kontaktní telefon: 603 779 985

NOVÝ ČLEN

STROMMY COMPANY s.r.o.  
Firma sídlící v Andělské Hoře 
(okres Bruntál) se zabývá 
kompletní realizací soukromé 
i veřejné zeleně, včetně údrž-
by a následné péče.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT…
7. 2. Shromáždění členů ABAJ, zámek Třešť
 http://www.jezirka-biobazeny.cz/cs/biobazeny/akce/2018/

8.–9. 2. Shromáždění členů SZÚZ, zámek Třešť
 http://www.szuz.cz/cs/hlavni-menu/akce/shromazdeni-clenu/

13. 2. Seminář Výsadba stromů, Brno
 http://www.szuz.cz/cs/hlavni-menu/vzdelavani/seminare/vysadba-drevin/

27. 2. Workshop Řez ovocných dřevin, Boskovice
 http://www.szuz.cz/cs/hlavni-menu/vzdelavani/seminare/rez-ovocnych-drevin-morava/

28. 2.–1. 3.  Praktická dílna Dlažby z přírodního kamene, Praha-Černošice
 http://www.szuz.cz/cs/hlavni-menu/vzdelavani/prakticke-dilny/dlazby-z-prirodniho-kamene/

6. 3. Zahrada je hra (ve spolupráci s ateliérem Flera)

8. 3. Workshop řez ovocných dřevin, Dřevčice 
 http://www.szuz.cz/cs/hlavni-menu/vzdelavani/seminare/rez-ovocnych-drevin-cechy/

24.–26. 4.   Lipová ratolest – soutěž mladých zahradníků, Kyjov

31. 5.–1. 6.  Odborná exkurze, Druhově pestré porosty, Čechy

8.–9. 6.    Odborná exkurze, Permakulturní pěstování, Rakousko

14. 6.        Odborná exkurze, Tour de Pereny 2018,  
 Dendrologická zahrada Průhonice

www.szuz.cz


