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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

VÁŽENÍ A MILÍ
ČLENOVÉ,
měsíc červen byl pro kancelář ve znamení
tří prestižních svazových akcí: Zelená střecha roku,
Zahrada roku a Park roku. Všechny procházejí
inovacemi s cílem zpopularizovat je u co nejširšího
okruhu odborné i laické veřejnosti.
Přeji Vám pěkné počtení.
Vaše kancelářská zahradnice Hana

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.
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Červnu vévodí levandule, kakosty, šalvěje
a všechny odstíny modré a fialové.
O tom jsme se mohli přesvědčit na dílech
přihlášených do soutěže ZAHRADA ROKU 2017.
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Inspirace
KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

CENA 70 Kč / ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 260 Kč
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Do Vašich poštovních schránek bylo v červnu doručeno druhé letošní číslo
časopisu Inspirace. Doufáme, že i přes plnou sezónu jste našli chvilku nejen
na prolistování, ale že jste se i začetli do některého z článků například z pera
našich členů:

OHLÉDNUTÍ
ZA PARKY DESETILETÍ
VYUŽITÍ INJEKTÁŽE
PŘI PÉČI O STROMY
CENOVÁ NÁROČNOST
KVĚTINOVÝCH VÝSADEB

• Rostislav Ivánek přispěl do rubriky Ekonomika článkem s jistě aktuálním
titulkem Půlhodinka práce a další věci „vokolo“,
• man of landscape Vojta Halámek rebelským příspěvkem Páni docenti, inženýři a doktoři!, který je reakcí nad
zamyšlením o hodnotě a ceně práce zahradníka,
• Marie Straková v textu Není louka jako louka zavzpomínala na vydařenou květnovou exkurzi, která završila
seminář pořádaný v lednu,
• předseda svazu Martin Závodný se v rubrice Slovo předsedy zamýšlí nad nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců v našem oboru, a také nad významem soutěží pořádaných naším svazem a jejich dopadem na image
oboru a jeho, s tím související, atraktivností pro mladé lidi.

SOUTĚŽ ZELENÁ STŘECHA ROKU 2017
Odborná porota hodnotila přihlášená
díla v termínu 13.–14. 6. a najezdila
přitom přes 1100 km. Do 4. ročníku
soutěže bylo přihlášeno celkem 11 děl
(8 přihlašovatelů bylo z řad členů,
3 nečlenové). Slavnostní vyhlášení
výsledků se uskuteční 14. 9. jako
součást Landscape festivalu Plzeň
2017, který je již pátým rokem největší platformou v ČR zaměřenou
na prezentaci krajinářské architektury a veřejného městského prostoru.
Předcházet mu bude konference s názvem Zelené střechy jako součást
adaptačních opatření proti změně
klimatu, kterou pořádáme v rámci
projektu podpořeného Ministerstvem
životního prostředí.

Odborná porota ve složení Samuel Burian, Petr Halama, Zbyněk Ptáček, Petr Vacek a Karel Bulín
při hodnocení zelené střechy v Brně.
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SOUTĚŽ ZAHRADA ROKU 2017
Do 15. ročníku soutěže Zahrada roku bylo nakonec
přihlášeno 10 děl (6 přihlašovatelů bylo z řad členů,
4 nečlenové). Odborná porota hodnotila díla v termínu 27.–28.6. a najezdila přes 1000 km. Byly to dva
dny plné intenzivních zážitků, milých setkání a inspirativních příběhů zahrad. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 8. 9. v Otevřené zahradě v Brně
a bude mu předcházet odpolední matiné ZAHRADA
CHUTÍ, BAREV A VŮNÍ, na které jste již obdrželi pozvánku.
Deset děl považujeme za reprezentativní vzorek zahrad, ale současně je to minimální hranice pro uspořádání soutěže. Častým tématem diskuze v kanceláři svazu
je tedy jednak analýza pro a proti pořádání soutěží toho typu a samozřejmě analýza množství přihlášených děl. Jako největší překážka se jeví neochota majitelů
pustit cizí osoby do svého intimního prostoru i případné narušení
vztahu mezi majitelem a architektem či realizátorem v případě neocenění díla… V mnoha případech je
to i následná nedostatečná údržba,
která zabrání přihlášení díla v letech, kdy už by výsadby byly zapojené a reprezentativní.
Za velmi dobrý krok považujeme
inovaci, kterou jsme poprvé zavedli v loňském roce a sice nominování vítězů z předešlého ročníku do poroty ročníku aktuálního.
Výměna role soutěžící - porotce
se ukázala být obohacením týmu
porotců i profesním obohacením
zúčastněných osob.

Velmi nás potěšil mail od redakce České televize, která nás
pozvala do pořadu Dobré ráno,
konaného 6. 6. a věnovaného
mimo jiné aktuální tematice
koupání v chemicky neošetřené vodě. Pozvání bylo přímo
adresované Martinovi Panchartkovi – předsedovi ABAJ, který
se výzvy rád ujal a skvěle nás
i obor reprezentoval. Pořad jsme
umístili na facebookovém profilu
ABAJ, kde jej můžete shlédnout.
Celkem se jedná o tři vstupy
– v přímém přenosu, o to více
obdivujeme Martina, s jakou profesionalitou vystoupení zvládl…

Odborná porota hodnotila ve složení (zleva):
Petr Mičola – autorizovaný krajinářský
architekt
Radmila Fingerová – autorizovaná krajinářská architektka
Martin Závodný – zahradník – realizátor,
předseda představenstva SZÚZ
Jaroslav Pešička – zahradník, realizátor,
majitel firmy Garpen zahradnická s.r.o.,
dlouholetý člen SZÚZ (nominován na
základě získání zlaté medaile v loňském
ročníku)
Zdeněk Zburník – zahradnický mistr ve
firmě Zahradní architektura Martinov s.r.o.,
praktik (nominován na základě získání
zlaté medaile v loňském ročníku)
PS: Jarkovu výstřední pozici nezpůsobila
výjimečně jeho excentrická povaha ;-),
ale hexenšus …
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PRACOVNÍ SEMINÁŘ
Praha, 22. 6. 2017
V nejteplejším dnu počátku letošního léta se zúčastnila ředitelka svazu pracovního semináře s názvem „Návrh Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou
změnu a příprava Implementačního plánu“. Seminář pořádal Magistrát hl. m.
Prahy ve spolupráci s IPR Praha. Zazněly na něm jednak již obecně známé
informace o přehřívání měst, tzv. tepelném ostrovu města, samozřejmě vědecky
podložené. Jenom pro zajímavost: v horkých letních dnech jsou denní teploty
stejné v centru Prahy i v příměstských částech, v noci je teplota v centru Prahy
v průměru o 5 °C vyšší.
Nezastupitelnost zeleně pro adaptaci na změnu klimatu si všechny zapojené
subjekty uvědomují. My jsme na semináři prosazovali, aby byla do strategických dokumentů zapracována podpora ozeleňování střech budov, případně povinnost ozelenit střechy všech nových objektů s plochou střechou.

ZASEDÁNÍ RADY ASOCIACE
ZAHRADNICKÝCH A ZEMĚDĚLSKÝCH
SPOLEČENSTEV
22.6.2017 Olomouc
Na pozvání ředitele Výstaviště Flora
Olomouc Jiřího Uhlíře se zasedání
Rady AZZS uskutečnilo v sídle společnosti. Mezi nejdůležitější body
jednání patřila zpráva o získání
grantu na tvorbu nových webových
stránek a Radě byla představena
paní Věra Mazalová (zaměstnána v Semo Smržice), která by byla
ochotna převzít bez nároku na úhradu administrativu AZZS. J. Uhlíř
předložil koncept projektu účasti na
výstavě v termínu 17.–20. 8. 2017,
s názvem PREZENTACE ZAHRADNICKÉHO OBORU NA VÝSTAVĚ FLORA OLOMOUC. Uskutečnila se diskuze o smyslu
a tématech takovéto prezentace, její výsledky jsou shrnuty do těchto bodů:
• Propagace českého zahradnického oboru (není třeba propagovat AZZS) – vytváření zeleného místa pro život/životního
prostředí
• Motivace dětí v zájmu o zahradnictví a jejich nasměrování do zahradnických škol
• Vzájemné spolupráce odborné zahradnické veřejnosti a vytvoření místa a příležitosti k setkání
• Prezentovat trendy a novinky v oboru
• Prezentovat české zahradnické společnosti a distribuční kanály
Podání této žádosti bylo radou schváleno. Výstava se uskuteční v létě, zda bude podpora poskytnuta a v jaké výši, budeme
vědět až v zimě, cca v polovině prosince. Výstaviště Flora v případě neposkytnutí dotace (nebo jen určité výše) vzniklé
náklady svazům uhradí.
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PARK ROKU 2017
Soutěžní přehlídku Park roku 2017 jsme vyhlásili letos s novými partnery Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu
a Svazem školkařů České republiky, jejichž zástupci budou přihlášená díla s dalšími kolegy z řad našeho svazu, Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Zahradnické fakulty MENDELU a Fakulty architektury
ČVUT hodnotit. Od nových partnerů si slibujeme zejména publicitu, rozšíření okruhů přihlašovatelů a konkrétní propojení
organizací působících v našem oboru.

vyhlašuje soutěžní přehlídku
Díla zahradní a krajinářské architektury vznikají na základě úvah
projektantů, budují je zahradníci a technici a rostou díky péči jejich
pěstitelů. „Dílo tvůrce zahrady, parku vlastně není nikdy hotovo.
Je třeba stále jej tvůrčím způsobem rozvíjet, usměrňovat, což
předpokládá správně odposlouchat hlavní myšlenku, smysl, jeho
vnitřní hodnotu. ... tvorba zahrad, parků, krajiny, je kontinuální
proces – od projektování, přes jeho realizaci až po provoz
a ošetřování, jímž se neustále táhne zlatá nit umění. “ (Ivar Otruba)
Soutěžní přehlídka Park roku se koná pod záštitou
ministra zemědělství Mariana Jurečky

PŘEDMĚT SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY
Parky dokončené 1. 1. 2010 – 31. 5. 2017
(po rekonstrukci, revitalizaci, i nově založené parky)
TERMÍNY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY
Uzávěrka přihlášek: 31. srpna 2017
Hodnocení porotou: září 2017
Vyhlášení výsledků: 1. polovina října 2017
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ), Údolní 567/33, 602 00 Brno
www.szuz.cz
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NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT…
Praktická dílna Schodiště a zídky se uskuteční 26.–27. 7. a opět ve spolupráci s členskou firmou
Weiss & Wild s.r.o. Pokud je téma práce s kamenem ve Vaší firmě aktuální, účast na této dvoudenní akci
Vám jednoznačně doporučujeme. Lektor pan Miroslav Horník je skutečným mistrem a svůj um předává rád,
naplno a s nadšením.
17.–20. 8.: Prezentace zahradnického oboru na výstavě Flora Olomouc.
8. 9.: Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže ZAHRADA ROKU 2017, kterému bude předcházet odpolední matiné
Zahrada chutí, barev a vůní, Otevřená zahrada, Brno.
14. 9.: Konference v rámci projektu Zelené střechy jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu
a na jeho závěr vyhlásíme výsledky soutěže ZELENÁ STŘECHA ROKU 2017. Vše se uskuteční jako součást
Landscape festivalu Plzeň 2017.
19.–23. 9.: veletrh FOR ARCH, PVA EXPO Praha-Letňany. V rámci veletrhu se 21.9. uskuteční seminář o stavbě
zelených střechách dle standardů
28.–30. 9.: exkurze do Německa (IGA Berlín 2017 – mezinárodní zahradnická výstava, park Sanssouci, školky
Lorberg)
5. 10.: Konference Parky pro život aneb zeleň ve veřejném zájmu a slavnostní vyhlášení děl oceněných v soutěži
PARK ROKU 2017, Olomouc, Arcibiskupský palác

VÍTÁME
NOVÉ ČLENY

Náš dlouholetý člen firma
Jirmus zahradnické
služby s.r.o. se rozhodla
i pro členství v odborné sekci
Zelené střechy.
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