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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

VÁŽENÍ A MILÍ
ČLENOVÉ,
po prázdninové přestávce se vám opět hlásíme
z naší svazové green kanceláře. Doufáme, že jste
si léto i s jeho tropickými teplotami náležitě užili
a načerpali sílu pro poslední část letošní
zahradnické sezóny. My jsme se snažily jak
relaxovat, tak se i svědomitě připravit na již
tradičně hektické září.
Přeji Vám pěkné početní
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 nebo
Fio banka 2301112937/2010.
Oficiálně jsme spolek vedený
u Krajského soudu v Brně,
L 8536, IČO: 26529831,
DIČ: CZ26529831.
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SOUTĚŽ
ZELENÁ STŘECHA
ROKU 2018
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 13. 9. na závěr konference Zelené
střechy jako součást sídelní zeleně, kterou podporuje Ministerstvo životního prostředí a která je součástí projektu Zelené střechy INFO – webový informační portál. Konference se koná jako součást Landscape festivalu Praha 2018, který je
již šestým rokem největší platformou v ČR zaměřenou na prezentaci krajinářské
architektury a veřejného městského prostoru. Velmi nás těší a zároveň zavazuje,
že konference je již nyní, před vypršením registrační lhůty, plně obsazena a že
zájem o zelené střechy z řad zejména odborné veřejnosti – projektantů, zahradnických firem i státní a městské správy a samosprávy výrazně stoupá.
Kdo jste ještě nenavštívili webové stránky www.zelenastrecharoku.cz, na kterých jsou představena všechna soutěžní díla letošního ročníku a budou zde
umístěna až do vyhlášení Zelené střechy roku 2019, měli byste na ně zavítat.
Všechna prezentovaná díla rozhodně stojí za zhlédnutí.

POZVÁNKA
NA GaLaBau
OD ČLENSKÉ
FIRMY RETEX
VÁŽENÉ PANÍ,
VÁŽENÍ PÁNOVÉ,
rád bych Vás pozval do našeho
stánku na veletrhu GaLaBau
2018 v Norimberku konaného
ve dnech 12.–15. září 2018.
Představíme Vám zde inovativní retenčně-vegetační desku,
která najde své uplatnění zejména v souvrstvích zelených
střech.  
Deska AQUADESK:
• je vyrobena z recyklovaného polyesteru,
• má vyvážené drenážní
a retenční schopnosti,
• vyniká jednoduchostí
a rychlostí pokládky,
• má řadu dalších
předností, se kterými
se můžete seznámit
na webových stránkách
www.aquadesk.cz.

AKADEMIE
ABAJ 2018
Letos se uskutečnil první ročník
Akademie ABAJ
– letního jezírkářského tábora,
který byl otevřen jak členským, tak nečlenským firmám.
Celkem se ho zúčastnilo dvanáct zájemců, kteří se ve dvou třídenních blocích
dozvěděli maximum informací o realizaci a údržbě koupacích jezírek a biobazénů. Akce se konala v areálu firmy Ekogreen, odborným garantem byl Martin
Panchartek a přednášení se kromě něj ujali Jiří Šimka, Jakub Urbanec, Martin
Pecina a Jana Šimečková. Poslední den konání skládali účastníci závěrečnou
zkoušku a po jejím zdárném obhájení obdrželi certifikát o absolvování kurzu.
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Vystavovat budeme společně
s našim partnerem, výrobcem
rozchodníkových koberců firmou SEDUM TOP SOLUTION s.r.o.
Pokud neplánujete návštěvu
veletrhu a přesto byste chtěli
získat informace o výrobku
AQUADESK, kontaktujte mne
prosím na následující adrese:
Pavel Třísko
e-mail: aquadesk@retex.cz
tel.: +420 727 871 491.
Těšíme se, že budeme mít
možnost se v Norimberku
setkat osobně.
Za společnost RETEX a.s.
Pavel Třísko, obchodní zástupce
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SERVIS PRO ČLENY
Za kancelář připomínáme, že e-code pro stažení volné vstupenky na veletrh
GaLaBau jsme Vám rozeslali mailem dne 15. 8. 2018.

V těchto dnech vrcholí příprava třetího letošního čísla, které vyjde 13. 9. a bude
mít jako obvykle několik rubrik. Rozhodně si nenechejte ujít rubriku Názor, kde
se nestor oboru profesor Jiří Mareček zamýšlí nad tím, zda slovo „údržba“
v názvu našeho svazu vyjadřuje „tvůrčí, systematickou, časově průběžnou, finalizující a zastřešující funkci a společenské poslání“. V článku také navrhuje,
o jakém názvu bychom mohli uvažovat. Tradiční rubrika Petra Mičoly Průhledy
do historie s podtitulem Zdravíme se „Čest práci“ a oslovujeme „Soudružko,
soudruhu“ zavede čtenáře do šedesátých let minulého století, kdy v Bratislavě vznikl fenomén ZARES (Záhradné a Rekreačné Služby). Článek vychází ze
vzpomínek dalšího velikána oborou Drahoslava Šonského. Rubrika technologie
přináší dvě témata: štěrkové trávníky a substráty pro výsadbu stromů. V rubrice
trendy se vracíme ke svazové exkurzi do rakouského Krameterhofu (Permakulturní přístup v praxi). Další článek v této rubrice s názvem Jedlé zelené střechy
otevírá téma, kterému je věnována značná část třetí letošní Inspirace, protože
představuje oceněná díla v soutěži Zelená střecha roku 2018. Všichni členové
dostávají v rámci členství jeden výtisk zdarma do svých poštovních schránek.

CENA 70 Kč / ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 260 Kč

INSPIRACE 3/2018

Inspirace
ČÍSLO 3 | 2018

KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

Časopis Svazu zakládání a údržby zeleně

historie | současnost | trendy | rostliny | technologie | názory

ŠTĚRKOVÉ TRÁVNÍKY
ZELENÁ STŘECHA ROKU 2018
VYJADŘUJE SLOVO ÚDRŽBA
TVŮRČÍ ČINNOST
ZAHRADNÍKA?

SOUTĚŽ ZAHRADA ROKU 2018
S velkým politováním Vám musíme oznámit, že vzhledem k nízkému počtu přihlášených děl (pouze tři zahrady) se ruší letošní ročník soutěže Zahrada roku. Z těch
tří přihlášených bylo jedno dílo od členské firmy, dvě od nečlenů. Kancelář pro propagaci soutěže udělala snad maximum – dvakrát jsme obesílali členskou základnu,
informaci jsme uveřejnili na našem Facebooku i na FB skupině Zahradní architektura,
která má přes 6 000 členů (máte-li zájem, podívejte se na diskuzi, která se tam
k soutěži rozvinula). Informace o soutěži byla i v časopise Inspirace, rozeslali jsme ji na naši databázi a osobně obeslali
15 významných ateliérů.
Předpokládáme, že negativní roli sehrálo horké a suché léto, ale je nezbytně nutné se nad budoucností soutěže zamyslet.
Připravujeme dotazník, který Vám rozešleme mailem a prosíme Vás, abyste jej vyplnili. Pomůže představenstvu a kanceláři
promyslet další strategii a připravit ji k projednání na Shromáždění členů 2019.
Děkujeme partnerům soutěže, firmám KB Blok, AGRO CS a ITTEC, kteří nám již pro soutěž poskytli finanční podporu, jež
jim bude vrácena.
To, že se soutěž letos neuskuteční, jistě není tragédie, ale také to není dobrý signál ani vůči současným či potenciálním
partnerům soutěže, ani vůči odborné a laické veřejnosti.
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AKTUALIZACE KATALOGU
SMĚRNÝCH CEN A PRACÍ, ÚRS 823-1:
PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ
Začátkem srpna jsme odevzdali společnostem ÚRS Praha a SAFETREES (objednatelé) aktualizaci části ceníku 823-1:
Plochy a úprava území, kdy hlavní práci odvedla firma Ivánek-Zeman (dodavatel pro SZÚZ). Dokončená je revize položek
týkajících se výsadby stromů (cca 600 položek). Položky byly zrevidovány z hlediska technologie, použitého materiálu,
nasazení pracovníků, potřeby času. O tom, jak bylo s revidovanými položkami naloženo ze strany ÚRS, vás budeme informovat.
Zrevidované položky zpracované SZÚZ
183 1.- 183 15

Hloubení jamek pro vysazování rostlin

184 10- 184 21

Výsadba

184 21-51-54

Ukotvení dřeviny

184 40-11..

Příprava dřeviny k přesazení

184 50-11..

Zhotovení obalu kmene

184 80-11..

Ošetření vysazených dřevin

184 80-2.1.

Chemické odplevelení

184 85-11 . .

Hnojení roztokem hnojiva

184 91-131.

Položení mulčovací textilie

184 91-14..

Mulčování vysazených rostlin

185 80-21..

Hnojení půdy nebo trávníku

185 85-112.

Dovoz vody pro zálivku rostlin

184 21-51..

Odstranění ukotvení dřeviny kůly

184 50-118.

Odstranění obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože

184 50-31..

Odstranění obalu kmene a spodních větví stromu z juty

184 80-411.

Odstranění ochrany proti okusu zvěří

183 9.-1111

Ochrana dřevin chemickým postřikem

184 81-31..

Ochrana dřevin před okusem zvěří

184 81-32..

Ochranné oplocení kořenové zóny stromu

185 80-3511

Odstranění přerostlého drnu

185 80-42..

Vypletí

185 80-425.

Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin

185 80-43 . .

Zalití rostlin vodou

185 80-44..

Ochrana rostlin před mrazem

185 80-45..

Odplevelení výsadeb
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NOVÍ
ČLENOVÉ
Za uplynulé dva měsíce jsme
přivítali v našich řadách dvě
nové zahradnické firmy – individuální členy:

Ve dnech 6.–7. 9. se konal na brněnském výstavišti veletrh Zelený svět, na kterém jsme prezentovali naši činnost a členy. Nabídku na prezentaci zdarma
v rámci poradenského centra využili ke své prezentaci i čtyři členské firmy:
Retex, Floravil, Adam zahradnická a Agrostis Trávníky.
Atmosféra veletrhu byla velmi milá, ale je škoda, že se jí nezúčastnilo více vystavovatelů a návštěvníků.

ARBOTYL s.r.o.
Je firma specializovaná pro
práci se stromy v městských
i příměstských oblastech. Vsází na odbornost čerstvě vystudovaných či stále studujících
mladých lidí, kteří realizují
nejnovějších poznatky z oboru
v praxi pro dosažení nejvyšší
kvality prací za rozumné ceny.

LANDECO atelier s.r.o.
Firma nabízí své služby v oblasti zahradní a krajinářské architektury. Od projekce po realizaci zahradní a veřejné zeleně.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT…
13. 9.
11. 9.
12.– 15. 9.
13. 9.
		
4.–7. 10.

vyjde Inspirace 3/2018
Zasedání Představenstva a Kontrolní komise
veletrh Galabau, Německo
Konference Zelené střechy jako součást sídelní zeleně. Vyhlášení výsledků
ZELENÁ STŘECHA ROKU 2018, Praha
Exkurze Výboru firem ELCA, Itálie

Pro podzimní období je v jednání příprava exkurze do zahraničních či českých realizačních firem.

www.szuz.cz
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