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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

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

VÁŽENÍ A MILÍ 
ČLENOVÉ,
měsíc říjen byl pro kancelář zejména vyvrcholením 
prestižní soutěže PARK ROKU 2017, kterou k naší 
velké radosti vyhrál park, který realizovali naši 
členové. V loňském roce se soutěž nekonala, místo 
ní jsme uspořádali soutěžní přehlídku Park desetiletí. 
Dvouletá přestávka soutěži prospěla jak po stránce 
kvantitativní, tak i kvalitativní. Rekordních  
třináct přihlášených parků bylo z velké části  
mimořádných jak z hlediska projektu,  
tak i realizace a péče. A to je pro náš obor  
nesmírně povzbuzující…

Přeji Vám pěkné počtení.
Vaše kancelářská zahradnice Hana

Park roku 2017 – Jiráskovy sady v Litoměřicích
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EXKURZE IGA 2017, NĚMECKO
V termínu 28.–30. 9. jsme uspořádali exkurzi na mezinárodní zahradnickou 
výstavu IGA 2017 (Internationale Garten Ausstellung), která se letos konala 
v Berlíně. Roli průvodkyně se ujala krajinářská architektka Jitka Trevisan, která 
zastoupila pracovnice kanceláře SZÚZ i při vedení exkurze. Chtěli jsme tím sní-
žit náklady na exkurzi, vložné pro účastníky a navíc byl pronajatý minibus pro 
20 osob zcela obsazen. Na exkurzi se přihlásili jak účastníci z členských, tak 
i nečlenských firem, příležitosti hojně využili i kolegové ze Slovenska. V průběhu 
cesty se účastníci zastavili v Drážďanech, kde je provázela krajinářská architekt-
ka ze Správy zeleně města paní Stepanie Jaeger, která je zodpovědná za za-
hradní památkovou péči. Další zastávkou byla zámecká zahrada Pillnitz, kterou 
účastníky provedl dlouholetý hlavni zahradník pan Wolfgang Friebe. Návštěva 
IGA se uskutečnila druhý den exkurze a role průvodce se ujal pan Hanno Leight, 
vedoucí prodeje školky Lorberg, který se účastníkům věnoval i při návštěvě 
okrasných školek Lorberg na zpáteční cestě. 
Je velmi příjemným zjištěním, že u účastníků převládl celkový pocit, že dříve tak 
výrazné rozdíly ve kvalitě zahradnického oboru v Německu a u nás již nejsou 
zdaleka tak markantní jako v uplynulých letech…

PARK ROKU 2017
O titul Park roku 2017 se ucházelo třináct parků, což je nejvíce v historii této odborné soutěže, 
kterou pořádáme od roku 2003. Odborná porota navštívila přihlášené parky v polovině září. 
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 5. října v Arcibiskupském paláci v Olomouci 
na závěr konference Parky pro život aneb zeleň v chytrém městě.
Vítězem soutěže se na základě rozhodnutí odborné poroty stala obnova Jiráskových sadů 
v Litoměřicích. Dílo do soutěže přihlásila naše členská zahradnická firma Gabriel, která ob-
novu parku prováděla ve sdružení s další členskou firmou Gardenline. Druhý místem porota ocenila revitalizaci zahrady  
piaristického kláštera v Příboře. Třetí místo obdržel park Balabenka v Praze 9. Cenu veřejnosti získal díky výsledkům  
on-line hlasování City Park v Benátkách nad Jizerou – projekt vyhotovila členská firma Zahradní architektura Martinov, 

která se spolu s firmou Gardenline po-
dílela i na realizaci.

Podrobné informace o oceněných dí-
lech se dozvíte na stránkách akce, kde 
je rovněž umístěna tisková zpráva:  
http://www.szuz.cz/cs/hlavni-menu/
akce/park-roku/2017/

Na stránkách www.parkroku.cz si mů- 
žete všechna soutěžní díla prohléd-
nout.

Cenu Svazu zakládání a údržby zeleně obdržela 
členská firma ZAHRADA Olomouc za realizaci 
zahradnické části kvalitně zpracovaného pro-
jektu díla Smetanovy sady v Krnově. Autorem 
projektu je Ing. Radek Pavlačka rovněž z firmy 
ZAHRADA Olomouc.
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OBOROVÁ SPOLUPRÁCE
Přednášková činnost na MENDELU
Na Ústavu zahradní a krajinářské ar-
chitektury univerzity MENDELU, v rám-
ci předmětu Materiály a konstrukce II. 
přednášeli J. Šimečková a M. Panchar-
tek coby externisté na téma trendy 
v zahradách, koupací jezírka, bioba-
zény a předali studentům své cenné, 
dlouholeté zkušenosti z praxe. Rovněž 
neopomněli představit svaz a činnost 
jeho odborných sekcí.

Zasedání Rady AZZS
11.10. se v prostorách Zahradnictví 
Chládek uskutečnilo zasedání Rady 
Asociace zahradnických a zemědělských společenstev, jejímž důležitým bodem bylo jednání s prezidentem Agrární ko-
mory Ing. Zdeňkem Jandejskem, zejména o snížení členského příspěvku AZZS do AK a o možnosti zařazení okrasných 
zahradnických výpěstků do tzv. speciálních komodit.

ŽÁDOST O AKREDITACI KURZŮ 
U MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, 
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
V rámci udržitelnosti projektu Rozšíření nabídky odborného zahradnického vzdělávání pracovníků středních škol, který 
jsme realizovali v letech 2010–2013 ve spolupráci se Zahradnickou fakultou MENDELU, jsme se rozhodli požádat o pro-
dloužení akreditace dvou kurzů v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a sice Výsadba, ošetření 
a řez dřevin a Vegetační souvrství zelených střech – zásady pro navrhování, provádění a údržbu.  Rozhodnutí  komise se 
dozvíme v průběhu měsíce listopadu.

zelenestrechy.info
WEBOVÝ INFORMAČNÍ PORTÁL 
PRO OZELENĚNÍ STŘECH
Podali jsme žádost na grant od Ministerstva životního prostředí téma Adaptační a mitigační opatření na změnu klimatu 
na místní i národní úrovní, v rámci kterého se zaměřujeme na téma zelených střech – zejména na tvorbu informačního 
portálu www.zelenestrechy.info, podporu soutěže Zelená střecha roku 2018 a uspořádání konference na téma zelené 
střechy jako součást sídelní zeleně spojené s vyhlášení výsledků soutěže Zelená střecha roku 2018. Rozhodnutí komise 
bývá většinou známo až na začátku jara.
Postery s oceněnými díly letošního ročníku soutěže ZELENÁ STŘECHA ROKU budou umístěny na veletrhu STAVOTECH 
Olomouc v sekci Archdesign.
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KNIHA ZAHRADY A JEJICH PŘÍBĚHY
Autorský tým Mičola-Šimečková intenzivně pracuje na dokon-
čení knihy ZAHRADY a jejich příběhy, která by měla vyjít začát-
kem prosince (předpokládaný náklad 1 500 ks). Kniha by měla 
být nejen poetickým čtením, uklidňující obrazovou publikací, 
vynikajícím studijním materiálem pro odborníky, ale hlavně po-
můckou pro každého, kdo chce proniknout hlouběji do tajem-
ství zahradního umění. 
Všechny zahrady, které jsou v knize představené, jsou díla 
oceněná v minulých ročnících soutěže ZAHRADA ROKU. První 
autorské čtení se uskutečnilo 20.10. v Havlíčkově Brodě u pří-
ležitosti 27. Podzimního knižního veletrhu.

AKTUÁLNĚ Z KANCELÁŘE
Ze všedních činností administrativního aparátu je potřeba připomenou upomínkování neuhrazených faktur a ne-
dodání vyplněných formulářů o obratu ze zakládání a údržby zeleně za rok 2016, které slouží jako podklad pro 
výpočet letošních členských příspěvků individuálních členů. Rovněž se připravuje Shromáždění členů 2018, zase-
dání představenstva, které se uskuteční 7. 11. v sídle SZÚZ i zasedání Rad odborných sekcí ZeS (28. 11.) a ABAJ  
(30. 11.), jejichž hlavní náplní bude rovněž příprava Shromáždění členů a náplně činnosti sekcí pro nadcházející rok.

Petr Mičola   Jana Šimečková

A JEJICH
příběhy

ZAHRADY

Kolegové z holandského jezírkářského svazu se v letošním roce ujali uspořádání 9. mezinárodního kongresu koupacích 
jezírek a biobazénů v termínu 15.–16. 11. ve městě Leewarden. Jedná se o nejvýznamnější akci „jezírkářského“ oboru, 
která se koná 1x za dva roky a přednášejí na ní odborníci z celého světa. Pořadatelem je vždy některý ze členů meziná-
rodní organizace IOB. Naše asociace zajistí pro přihlášené osoby zdarma tlumočení do českého jazyka. Vložné, náklady 
na cestu a ubytování si hradí každý účastník 
sám. Kongresu předchází tzv. hvězdicové ces-
ty – exkurze, které mají účastníkům zpříjemnit 
příjezd na kongres. V nabídce jsou dvě:

a) 14. 11. z letiště Schiphol (Amsterdam) do  
Leeuwardenu – návštěva privátních koupa-
cích jezírek

b) 13.–14. 11. z Brém (sever Německa) do Lee-
uwardenu – návštěva veřejných a privátních 
jezírek v Německu a Holandsku.

Na kongres je možné se přihlásit na stránkách 
akce: www.iob-kongress.com. Na těchto strán-
kách najdete i podrobný rozpis přednášek.

MEZINÁRODNÍ KONGRES 
KOUPACÍCH JEZÍREK 
A BIOBAZÉNŮ

V roce 2011 byla pořadatelem kongresu ABAJ (České Budějovice). 
Archivní foto z organizační schůzky.
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U příležitosti kongresu se koná vždy i veletrh zaměřený na prezentaci výrobků a služeb pro jezírka 
a biobazény. V expozici ABAJ se koupe tehdejší předseda SZÚZ Rosťa Ivánek coby aktér (naštěstí) 
prohrané sázky o úspěšnou organizaci kongresu.

V druhé polovině října hostila ABAJ návštěvu slovinských jezírkářů. Zajímali se 
jak o privátní koupací jezírka, tak i o realizace veřejné – jezírka u hotelových 
komplexů, wellness a koupaliště. Zástupci ABAJ s nimi projeli realizace ve střed-
ních a jižních Čechách. Kontakt zprostředkovali kolegové ze zastoupení OASE 
pro východní Evropu Jakub Urbanec a Szilárd Stefaniga.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT…
Na posledním zasedání představenstva bylo domluveno, že v letošním roce 
se neuskuteční rozšířené zasedání představenstva, ale nahradíme jej tzv. čaji 
o páté, které by měli sloužit jako neformální regionální setkávání zahradníků. 
13. 12. 2017 – čaj o páté, regionální setkání zahradníků, Brno
19. 12. 2017 – čaj o páté, regionální setkání zahradníků, Praha
8.–9. 2. 2018 – Shromáždění členů SZÚZ

NOVÍ 
ČLENOVÉ
ICL Specialty Fertilizers 
obchodní člen
Firma nabízí inovativní řešení 
pro zemědělské plodiny, okras-
né rostliny a sportovní a okras-
né trávníky. V jejich portfoliu 
produktů naleznete vysoce 
kvalitní hnojiva s řízeným uvol-
ňováním živin, vodorozpustná 
hnojiva pro hnojivou závlahu 
i listovou výživu, účinná smá-
čedla, travní osiva, aplikátory 
a další produkty.

AROS-osiva s.r.o. 
obchodní člen
Český producent široké na-
bídky travních směsí, osiv 
a travních hnojiv pro zakládání 
a obnovu všech typů trávníků. 
Dodává travní směsi znač-
ky Greenkeeper pro golfové 
a sportovní trávníky. Zajišťuje 
čištění osiv, smluvní množení 
trav a jetelovin, poradenství, 
laboratorní a zásilkovou službu.

FLORAVIL, s.r.o.
obchodní člen
FLORAVIL, s.r.o. je pobočkou 
francouzské firmy Green City 
návrháře a výrobce květino-
vého mobiliáře (záruka 10 let) 
především pro města a obce 
v ČR a SR. V nabídce májí 
závěsné nádoby a sestavy 
z nich, pozemní květináče, 
konstrukce pro rostlinné py-
ramidy, vertikální zahrady, so-
chy. Nabízíme i směsi květino-
vého osiva, cibuloviny a jejich 
mechanizované sázeni a roho-
že pro zpevnění štěrkových 
ploch.


