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VÁŽENÍ A MILÍ
ČLENOVÉ,

SVAZ
ZAKLÁDÁNÍ
A ÚDRŽBY
ZELENĚ

červen byl ve znamení odborných exkurzí a dvou
prestižních soutěží, které naše profesní sdružení
pořádá. U Zelené střechy roku porota
hodnotila rekordních třináct přihlášených děl
a u Zahrady roku jsme vyhlásili 16. ročník.

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

Prostřednictvím newsletteru se s Vámi těším
na setkání až v září, kdy vyjde prázdninové
dvojčíslo.
Přeji Vám pěkné počtení a báječnou dovolenou.
Vaše kancelářská zahradnice Hana

Volejte ředitelce
Janě Šimečkové
na číslo 777 581 544.

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.

DRUHÉ LETOŠNÍ ČÍSLO
ČASOPISU INSPIRACE
CENA 70 Kč / ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 260 Kč

Volejte tajemnici
Haně Pijákové
na číslo 775 581 544.

Inspirace
Časopis Svazu zakládání a údržby zeleně
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KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

historie | současnost | trendy | rostliny | technologie | názory

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.
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LIPOVÁ RATOLEST 2018
PUGÉT PRO FLORU OLOMOUC
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
U ZAHRADNICKÝCH PRACÍ

Ve svých firmách máte již k dispozici druhé letošní číslo časopisu
Inspirace, které v rámci členství
dostáváte zdarma. Začíst se můžete třeba do článku od našeho člena
Petra Halamy z firmy Diké Zahrady
s.r.o., ve kterém Vás přesvědčí, že
je lepší přizpůsobit výběr rostlin
stanovištním podmínkám a nikoliv
naopak, nebo od Tatiany Kuťkové,
která Vás provede po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů. Historii i budoucnosti fenoménu Flora Olomouc se
věnují ve dvou článcích Petr Mičola
a Zdenek Sendler spolu s Lucií Radilovou.

1

SOUTĚŽE ZELENÁ STŘECHA ROKU
V termínu 19. – 20. 6. se uskutečnilo hodnocení přihlášených zelených
střech odbornou porotou, jejíž členy
jsme Vám představili v květnovém
newsletteru. Pří své dvoudenní, velmi
intenzivní cestě najeli přes 700 km
a zhodnotili všech třináct přihlášených děl, která byla situována kolem Prahy a Brna. Na každé střeše
je čekali zástupci z řad projektanta,
realizátora či investora a porotci měli
cca půl hodinky na zhodnocení díla
a diskuzi s přítomnými osobami. Čas
během jednotlivých přejezdů využívali
pak k prostudování projektové dokumentace.

Porota při hodnocení střešní terasy administrativní budovy Delta.

Horkou novinkou je spuštění webových stránek www.zelenastrecharoku.cz, na které jsou představena všechna soutěžní
díla letošního ročníku a budou zde umístěna až do vyhlášení Zelené střechy roku 2019.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 13. 9. jako součást Landscape festivalu Praha 2018, který je již šestým
rokem největší platformou v ČR zaměřenou na prezentaci krajinářské architektury a veřejného městského prostoru.

PROPAGUJEME
ZELENÉ STŘECHY
Zástupce naší asociace ZeS Pavel Dostal
přednášel na konferenci „Sdílení zkušeností
s implementací strategií adaptace na změnu
klimatu ve městech“
na Nové radnici v Praze. Tématem jeho přednášky byla
podpora zelených střech ve Vídni a způsoby podpory
zelených střech v ČR. Konference se zúčastnili zejména
představitelé měst a městských částí a zelené střechy
zde byly hojně skloňovány jako důležité opatření pro
adaptaci měst. V loňském roce jsme vydali v rámci grantu Zelené střechy jako součást adaptačních opatření
na změnu klimatu, který podpořilo Ministerstvo životního
prostředí, publikaci na toto téma a vy si ji můžete zdarma
stáhnout na našich stránkách, popřípadě si u nás vyžádat tištěný výtisk.

ZPŮSOBY SYSTÉMOVÉ PODPORY
VÝSTAVBY ZELENÝCH STŘECH
Pavel Dostal a kolektiv
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EXKURZE RAKOUSKO
Celkem dvacet osob se zúčastnilo exkurze o permakulturním hospodaření v rakouských Alpách na farmě pana Seppa Holzera, která se uskutečnila v pátek 8. 6. Akci jsme již s velmi kladným ohlasem pořádali loni, kdy byla prohlídka všeobecná,
hodně zaměřena na soustavu jezírek, kterých je v Krameterhofu velké množství. Tentokráte jsme požádali o prohlídku
zaměřenou více pro zahradníky. Pěstování ovocných stromů, zeleniny, bylinek…, ale jezírka prý výkladu opět dominovala…
Statek se nachází na svazích Alp v nadmořské výšce 1100 až 1500 m n.m. Průměrná teplota je zde 5° C (v naší oblasti je
to cca 8,5° C ). I v těchto podmínkách se zde pěstují teplomilné druhy ovoce, zeleniny, bylinek i hub…
Jelikož farma pana Holzera je od nás poměrně vzdálena, bylo nutné vyjet již předchozí den. Nabídli jsme účastníkům možnost zpříjemnit si tuto cestu prohlídkou v Kittenbergových zážitkových zahradách v Schilternu. Zahrady jsou projektem
rakouského zahradního architekta Reinharda Kittenbergera, jenž vytvořil téměř čtyřicet ukázek různých zahradních stylů,
aby návštěvníkům poskytl inspiraci při zakládání vlastní zahrady, pokud možno ekologické.
Více fotografií si můžete prohlédnout na našem svazovém facebookovém profilu.

TOUR DE PERENY
Již třetí ročník úspěšné trvalkové exkurze Tour de pereny se uskutečnil 14. 6. Přednáškovým molem byly opět záhony
Dendrologické zahrady v Průhonicích a průvodcem skvělý perenář Adam Baroš. Akce se zúčastnilo 22 řad z řad členských
i nečlenských zahradnických realizačních firem i projektantů. Účastníci obdrželi certifikovanou metodiku Smíšené trvalkové výsadby pro stinná a polostinná stanoviště. Pro velký zájem se chystáme akci zopakovat na přelomu léta a podzimu.
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VYHLÁŠENÍ
SOUTĚŽE
ZAHRADA
ROKU 2018
Soutěž se snaží najít a ukázat příklady zahrad, na kterých se myšlenkově
a názorově potkali majitelé se zahradními architekty, jejichž představy dokázali kvalitně zhmotnit zahradníci.
Soutěž je i o hledání vztahu člověka
k zahradě a harmonií, která k tomuto souznění náleží. Zamýšlí se nad
lidským tvůrčím přístupem, ukazuje
různé možnosti uspořádání zahrady
a představuje ty, kteří zahrady tvoří.
I když zahradu vnímá většina klientů jako ryze soukromý prostor, jsou
přesto zahrady součástí naší krajiny.
A každý svou zahradu někdy otevře –
přátelům, sousedům, známým.
Porota soutěže Zahrada roku nepřichází do zahrad hledat chyby, či kritizovat. Přichází proto, aby obohatila
odborníky i milovníky zahrad, majitele zahrad současných či budoucích
a ukázala, že úspěšná a kvalitní tvorba zahrad v sobě spojuje umění i řemeslo.

SVAZ ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ

VYHLAŠUJE 15. ROČNÍK SOUTĚŽE

ZAHRADA ROKU 2018
Soutěž Zahrada roku hledá zahrady, na kterých se myšlenkově a názorově potkali majitelé se
zahradními architekty, jejichž představy dokázali úspěšně zhmotnit zahradníci. Přestože zahrady
vnímají jejich majitelé jako ryze soukromý prostor, jsou zahrady součástí naší krajiny. Každý svou
zahradu někdy otevře, minimálně přátelům, sousedům, známým. Porotci nepřicházejí do zahrad
hledat chyby, či kritizovat. Přicházejí proto, aby svými poznatky a dojmy obohatili odborníky
i milovníky zahrad, majitele zahrad současných či budoucích. Soutěží chceme ukázat, že úspěšná
a kvalitní tvorba zahrad v sobě spojuje umění i řemeslo.

Uzávěrka přihlášek:
15. srpna 2018
Hodnocení přihlášených zahrad odbornou porotou:
10. – 12. září 2018
Vyhlášení výsledků soutěže:
21. září 2018
POROTA:
Ing. Radmila Fingerová
autorizovaná krajinářská architektka, v současnosti vyučuje na Fakultě architektury ČVUT,
Ústav urbanismu a Ústav krajinářské architektury
Ing. Petr Mičola
autorizovaný krajinářský architekt, ateliér Gerten, autor odborných článků a knihy Zahrady a jejich příběhy
Ing. Radka Táborová, DiS.
autorizovaná krajinářská architektka, spoluautorka projektu zlaté Zahrady roku 2017 ve Zlíně
Dušan Netolický
vedoucí realizací ve firmě Zahradní Architektura Kurz s.r.o, realizace zlaté Zahrady roku 2017 ve Zlíně
Ing. Martin Závodný
předseda představenstva Svazu zakládání a údržby zeleně, majitel zahradnické firmy
Lukáš Rajtr
člen představenstva Svazu zakládání a údržby zeleně, majitel zahradnické firmy Realizace zeleně Dřevčice s.r.o.

Přihlášky a pravidla soutěže: www.szuz.cz

Soutěž podporují:

AKTUALIZACE KATALOGU
SMĚRNÝCH CEN A PRACÍ,
ÚRS 823-1: PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ
V současnosti spolupracuje na aktualizaci oborového katalogu směrných cen a prací 823-1. Největší penzum
práce odvádí firma Ivánek-Zeman, respektive Jana Ivánková, před pár lety ještě studentka v Lednici. Dokončená
je revize položek týkajících se výsadby stromů (cca 600 položek). V nejbližších dnech Vás požádáme o vyplnění
slepého rozpočtu, abychom si ověřili, že se aktualizace ubírá správným směrem.
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SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI ŠKOLAMI
Ve dnech 4. – 5. 6 a 11. – 12. 6. jsme měli své zástupce ve zkušební komisi u státních závěrečných zkoušek
na ZF MENDELU. Předsedkyní komise u magisterských státnic na oboru Management zahradních a krajinářských
úprav byla ředitelka svazu Jana Šimečková, členem komise Jaromír Opravil – člen představenstva a jednatel
firmy ZAHRADA Olomouc. Komisí prošli všichni adepti na inženýrský titul v tomto oboru, celkem jich bylo 21.
Zejména diplomové práce byly na vysoké úrovni, s výsledky některých z nich se možná seznámíte v časopisu
Inspirace. Je jasné, že u ústní zkoušky chybí praktické zkušenosti, ale třeba je mladí inženýři a inženýrky nabydou
ve vašich firmách, u kterých se možná v těchto dnech ucházejí o místo.

POZVÁNKA NA VELETRH
GALABAU 2018 –
VSTUPENKA ZDARMA
Na základě naší spolupráce s pořadatelem mezinárodního veletrhu zahradní a krajinářské tvorby GaLaBau si Vám dovolujeme nabídnout bezplatný vstup na veletrh. Veletrh GaLaBau se koná 12. – 15. září 2018 na výstavišti v Norimberku.
Po registraci e-code „xxxxxx“ (ten obdržíme do kanceláře svazu cca v srpnu) na www.galabau-messe.com/en/visitors/tickets/voucher Vám bude vstupenka ve formátu PDF doručena emailem na adresu, kterou uvedete při registraci. Registrací
ušetříte 30 EUR, což je cena jednodenní vstupenky u pokladny.
Na veletrhu GaLaBau, který je zaměřen na zahradní a krajinářskou tvorbu, utváření městské zeleně, stavbu dětských, sportovní a golfových hřišť představí své novinky přes 1300 vystavovatelů ve 13 výstavních halách. Na seznam vystavujících
firem se můžete podívat zde: www.galabau-messe.com/de/ausstellerprodukte

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT…
TÁBORY, PRÁZDNINY A DOVOLENOU ;-)
12. – 14. 7.
26. – 28. 7.
6. – 7. 9.
10. 9.
12. – 15. 9.
13. 9.
21. 9.
4. – 7. 10.

Letní jezírkářský tábor – ABAJ Akademie
Letní jezírkářský tábor – ABAJ Akademie
Veletrh Zelený svět, Brno
Vyjde Inspirace 3/2018
Veletrh Galabau, Německo
Konference věnovaná zeleným střechách. Vyhlášení výsledků ZELENÁ STŘECHA ROKU 2018, Praha
Vyhlášení výsledků soutěže ZAHRADA ROKU 2018
Exkurze Výboru firem ELCA, Itálie

www.szuz.cz
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