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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,
dlouho očekávané jaro je tu, přišlo až s aprílovým 
dubnem. Přejeme Vám úspěšnou sezónu, hodně 
zajímavých zakázek a osvícených investorů.  
V předchozím chladném březnu jsme uspořádali 
několik vzdělávacích kurzů a praktických dílen,  
vyhlásili jsme soutěž Zelená střecha roku 2018,  
vydali Inspiraci a dolaďovali soutěž pro mladé 
zahradníky Lipovou ratolest.

Přeji Vám, jako vždy, pěkné počtení.
Vaše kancelářská zahradnice Hana
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V letošním prvním čísle se můžete 
těšit zejména na aktuální díl rubriky 
Průhledy do historie, ve kterém Petr 
Mičola odvážně opustil relativně bez-
pečné časy první republiky a vydal se 
na tenký led období budování socia-
lismu. Inspirace pokračuje v zavede-
né rubrice Rostliny. Adam Baroš se 
tentokrát zaměřil na trvalky, které se 
dokáží vypořádat i se zdánlivě ne-
příznivými podmínkami a Stanislav 
Boček se po minoritních ovocných 
keřích věnuje neobvyklým ovocným 
stromům, které mohou obohatit za-
hrady i krajinu.

PRVNÍ LETOŠNÍ ČÍSLO 
INSPIRACE VYŠLO 15. BŘEZNA
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DLAŽBY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE
Ve spolupráci s členskou firmou Weiss  
& Wild jsme na přelomu února a břez-
na uspořádali praktickou dílnu zamě-
řenou na stavbu dlažeb z přírodního 
kamene. Náhoda tomu chtěla, že 
jsme se při plánování termínu trefili 
do dvou nejchladnějších dnů v roce. 
Ivo nezaváhal, vypořádal se s rozma-
ry počasí na jedničku a zajistil hladký 
průběh praktické i teoretické části. 
Za nemocného pana Horníka zasko-
čil kolega kameník Daniel Šufana 
a všech devět účastníků dílny si spo-
lupráci s ním i velmi milou přátelskou 
atmosféru velice pochvalovali. 

INTERAKTIVNÍ ATELIER 
S FERDINANDEM LEFFLEREM
V sídle našeho svazu v Otevřené zahradě jsme 6. března uspořádali již čtvrtý 
workshop ve spolupráci s některým zahradním architektem. Po ateliéru Partero 
(Svorová, Finger), Jitce Trevisan a Petrovi Mičolovi se interaktivního ateliéru, 
jehož hlavním tématem byla spolupráce zahradnické realizační firmy se zahrad-
ním architektem, ujal atelier Flera – zastoupený Ferdinandem Lefflerem a Jiřím 
Stiborkem. Tento seminář drží rekord v rychlosti naplnění kapacity – za jeden 
den bylo obsazeno… 

VELETRH FOR GARDEN 2018
Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) 
se letos rozhodla finančně podpořit 
členy, kteří budou vystavovat na ve-
letrhu For Garden nebo For Arch 
a v rámci své expozice budou propa-
govat i ABAJ, její činnost a členské 
firmy. V rámci letošního ročníku vele-
trhu For Garden, který se konal v ter-
mínu 22.–25. 3., tradičně na výstavišti 
EXPO PVA Praha Letňany, se této ak-
tivity ujala firma Ekogreen s.r.o. a my 
děkujeme za podporu asociace.
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AKTUALIZACE KATALOGU ÚRS 823-1 
PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ
Jak už jsme Vás informovali, dvě členské firmy: Ivánek-Zeman v.o.s. a Gabriel s.r.o. – se intenzivně zapojují do aktu-
alizace katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS 823-1 Plochy a úprava území. Děkujeme Vám všem, 
kteří jste se na základě výzvy rozhodli do týmu přidat, celkem jsou to další čtyři svazové firmy, a doufáme, že vám 
tvorba cen půjde od ruky. První setkání pracovní skupiny se uskutečnilo 1. března 2018 v sídle svazu na Údolní 33 
v Brně, ale firma Ivánek-Zeman pracuje již na aktualizaci ceníku od minulého září. Na schůzce vznikly tři podskupiny, 
které mají za úkol do 31. 3. projít a zkontrolovat položky katalogu, které jí byly přiděleny. Položky, které nebudou 
vykazovat do „očí bijící“ cenovou odchylku, nebudou dále řešeny. Dále budou řešeny jen položky, které se budou 
cenou odchylovat od reálných cen na trhu. Práce je pořád dost, zapojte se!

VYHLÁŠENÍ 5. ROČNÍKU SOUTĚŽE 
ZELENÁ STŘECHA ROKU

Vyhlásili jsme 5. ročník soutěže Zelená střecha roku a velmi se těšíme na díla, 
která do soutěže přihlásíte. Na stránkách akce najdete přehledně všechny po-
třebné informace od vyhlášení, pravidel, smyslu soutěže, přihlášek, představení 
poroty, termínů, historie….
http://www.zelenestrechy.info/cs/strechy/akce/zelena-strecha-roku/zelena- 
strecha-roku-2018/

Novinkou letošního roku je prezentace všech přihlášených děl, do doby vyhláše-
ní nového ročníku, na stránkách www.zelenastrecharoku.cz, které budou spuš-
těny v červnu.

GRANT 
NA ZELENÉ 
STŘECHY
S radostí Vám oznamujeme, že 
jsme získali grant od Minister-
stva životního prostředí na pod-
poru zelených střech. Název 
projektu je ZELENESTRECHY.
INFO – webový informační por-
tál pro ozeleňování střech a jeho 
hlavním účel bude, jak název 
napovídá, vytvoření webového 
portálu pro zelené střechy za-
měřeného jak na laickou, tak 
pro odbornou veřejnost.

PUBLIKACE SMART & GREEN
Svaz zakládání a údržby zeleně připra-
vil ve spolupráci s organizací CEEweb 
for Biodiverzity a dalšími partnery 
ze zemí Visegrádské čtyřky krátkou 
publikaci na téma Smart a zelených 
inovací ve městech. Publikace pre-
zentuje vybrané příklady z českých 
měst a dalších měst V4 a je k dispozi-
ci ve zkrácené verzi v češtině a v plné 
verzi včetně všech případových studií 
v angličtině.

Stahujte na našich stránkách: 
http://www.zelenestrechy.info/cs/
strechy/zelene-strechy/smart-green/
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ŘEZ OVOCNÝCH DŘEVIN
Dne 8. 3. se  uskutečnila druhá prak-
tická dílna zaměřená na řez ovocných 
stromů. Uspořádali jsme ji ve spolu-
práci s členskou firmou Realizace ze-
leně Dřevčice, v jejímž areálu se usku-
tečnila jak teoretická tak praktická 
část. Lektorování se ujal pan Ondřej 
Dovala, který pro náš svaz přednášel 
poprvé. Dvacet účastníků naplnilo 
plánovanou kapacitu dílny. Areál je 
velmi dobře dostupný, zázemí, školící 
místnost i plochy pro praktickou část 
byly velmi dobře připraveny a my se 
již teď těšíme na další praktické díly, 
které v areálu uspořádáme. 

Další z koordinačních schůzek 
se uskutečnila na městském 
úřadě města Kyjova dne 22. 3.  
Za svaz byla přítomna J. Ši-
mečková a H. Pijáková. Mezi 
hlavní body patřilo finální dola-
dění projektové dokumentace, 
rozlosování soutěžních ploch 
mezi školy, upřesnění časového 
harmonogramu prací i soutěže 
a míst konání jednotlivých akti-
vit. Osobně jsme pak navštívily 
ubytovací i stravovací zařízení. 
Příští schůzka se uskuteční těs-
ně před zahájením soutěže dne 
19. dubna.

Srdečně Vás všechny zveme 
do Kyjova, přijeďte se podívat 
na mladé zahradníky a pobavit 
se večer 25. 4. u cimbálu a dob-
rého vína. 

LIPOVÁ 
RATOLEST

POZvání 
     prO členy

ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
Zasedání členů představenstva, kontrolní komise a zástupců odborných sekcí 
se uskutečnilo 28. 3. v sídle svazu na Údolní 33, v Brně. Jednalo se o první 
letošní setkání v novém složení od voleb do kontrolní komise na Shromáždění 
členů. Na programu bylo obvyklé body. Zápis je ke stažení na stránkách svazu 
v oddíle pouze pro členy, po přihlášení.

Představenstvo
Ing. Martin Závodný – předseda
Rostislav Ivánek – místopředseda
Mgr. Lukáš Gabriel
Lukáš Rajtr
Petr Kaše
Ing. Jaromír Opravil
Bc. David Mičan

Kontrolní komise
Karel Fučík
Ing. Michal Němeček
Bc. Petr Neumann, DiS.
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VÍTÁME 
NOVÉ ČLENY
Za třetí měsíc letošního roku 
rozšířila řady našeho profesní-
ho sdružení firma:

PM Agri s.r.o.
obchodní člen – velkoobchod 
a maloobchod s okrasnými 
dřevinami
www.pmagri.cz

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT…
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
22. 6. ABAJ – Odborná exkurze po koupacích jezírkách a biobazénech, 
 Praha a okolí
12.–14. 7. ABAJ Akademie
26.–28. 7. ABAJ Akademie

Redakce časopisu Inspirace přivítá náměty 
na zajímavá témata, dosud neobjevené 
autory i tipy na inzerenty. Vy, členové SZÚZ, 
můžete své produkty a služby propagovat 
za zvýhodněnou cenu (sleva 20%). 
V případě zájmu pište na 
simeckova@szuz.cz.

www.szuz.cz


