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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

Pohovořit s námi můžete na těchto 
mobilních číslech. Volejte:

Janě Šimečkové 777 581 544
Haně Pijákové 775 581 544
Míše Brázdové 720 159 445

Pište nám na e-mail info@szuz.cz 
nebo na osobní e-maily:
simeckova@szuz.cz  
pijakova@szuz.cz 
brazdova@szuz.cz

Sledujte naší svazovou činnost 
na www.szuz.cz, facebooku a 
uzavřené FB skupině SZÚZ členové.

Peníze nám posílejte na 
č. ú. 156433910/600, GE Moneta Money 
Bank nebo Fio Banka 2301112937/2010.

Oficiálně jsme spolek vedený u 
Krajského soudu v Brně, L8536
IČO: 26529831, DIČ:CZ26529831.

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně

10/2019

VÁŽENÍ A MILÍ 
ČLENOVÉ,

soutěží PARK ROKU 2019 žijeme v kanceláři již nějaký měsíc.
Podrobněji se jí budeme věnovat v listopadovém zpravodaji,
ale tuto žhavou novinku nemohu opominout ani v říjnovém.
Věnuji ji tedy úvodní stránku. 

Přeji Vám pěkné počtení
Vaše kancelářská zahradnice Hana

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 6.11. na Hradě v Litoměřicích. 
Srdečně blahopřejeme všem oceněným členským firmám: Acris, Zahradni architektura Kurz,  
Gabriel a za společné dílo Čelakovského sady firmám a osobám GARPEN zahradinická, Realizace 
zeleně Dřevčice (pokládka trávníku), SOŠ zahradnická Jarov (sázení záhonů, mulčování), Kaše 
– zahradnické služby, Petr A. Neumann, DiS. - PANDiS (terény pro trávníky), Imramovská - 
vegetační úpravy (výsadba pražských trnovníků), DIKÉ zahrady (terény pro trávníky, 
dokončovací práce), Ing Marie Straková (trávníky), Park – sadovnické a krajinářské úpravy  
(trávníky kobercem), Irimon (závlahy) a ještě jednou Zahradni architektura Kurz  (prokořenitelné 
buňky, stromové substráty, sázení záhonů) a Gabriel  (substráty a lože, hydroosev) .



MLADÍ ZAHRADNÍCI
KONFERENCE FUTURE 4 LANDSCAPE – 5.10.2019

S cílem nejlepší odborné konference pro mladé zahradníky s názvem FUTURE 4 LANDSCAPE nastartovala Sekce mladých zahradníků první 
odbornou konferenci nejen pro mladé zahradníky.  Konference se účastnilo celkem 26 osob z toho 12 členů Sekce mladých zahradníků. Během 
celého dne probíhaly přednášky od čtyř přednášejících, kteří představili krajinářství z několika různých perspektiv s přesahem do příbuzných 
oborů. S tématem „ Zelené střechy v kontextu města a klimatických změn“ s velmi zajímavého úhlu pohledu předávala a shrnovala s nadšením své 
zkušenosti Ing. Lýdia Šušlíková. Na tuto přednášku krásně navazovala přednáška Ing. Petra Mičoly s názvem „Cesta člověka z přírody do krajiny“, 
kde ve zkratce dostali všichni účastníci přehled a mohli se společně s Petrem Mičolou zamyslet nad tím, jak krajina vypadala a byla ovlivněna 
člověkem a jaká bude budoucnost.  Po obědové pauze a občerstvení byl vyhrazen prostor pro prezentaci sponzorům konference. Tímto ještě 
jednou děkujeme firmě (RETEX a.s. za prezentaci svého produktu – vegetačně-retenční desky Aquadesk a firmě K+K zahrada s.r.o.  za představení 
designového a praktického řešení v exteriéru a interiéru pomocí „vaků“ – The Green Pockets“, „The Green Bag“, „The Green Pot“, „The Green Block“ 
- „Blooming walls“. Také děkujeme firmě Gabriel s.r.o.  a Agrostis Trávníky, s.r.o. za podporu a sponzoring této akce Mladých zahradníků. Po 
prezentaci sponzorů následovalo téma Ing. Jiřího Rozsypálka týkající se „Dřevin ve městech, se zaměřením na injektáže dřevin“ s velice 
zajímavým pohledem na dřeviny jako důležitý vegetační prvek ve městě. Závěr konference jsme se s Ing. Marií Strakovou, Ph.D., dostali k tématu 
„Ekologické obnovy krajiny travobylinnými porosty. Po této závěrečné přednášce proběhlo ještě krátké představení soutěžních děl z aktuální 
soutěže Park roku 2019 a diskuze mladých zahradníků. Troufáme si říct, že se první konference podařila, všechna témata na sebe krásně 
navazovaly a myslíme si, že předčily očekávání co se obsahu týče. Těšíme se na další akce a setkání, protože kde jinde se vyplatí směřovat než  
k mladým zahradníkům, kteří jsou naše budoucnost pro rozvíjení oboru. 
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Foto vpravo dole: Zástupci Rady mladých zahraníků Oliver Csillagi - místopředseda, Martin Straka - předseda, Aneta Hegerová, Alžběta Kotlabová



VZDĚLÁVÁME
8.10.2019 WORKSHOP 
TECHNOLOGIE ZAKLÁDÁNÍ TRVALKOVÉHO ZÁHONU
 
Začátkem října jsme zopakovali úspěšný seminářový workshop, tentokrát opět v Dendrologické zahradě VUKOZ v Průhonicích s tématem - 
Technologie zakládání trvalkového záhonu s odborníkem na trvalky – sortiment, zakládání a použití Ing. Adamem Barošem. Tento již druhý 
seminář v rámci Technologie zakládání trvalkových záhonů byl okamžitě naplněn. Kdybychom uspořádali další workshop troufáme si říct, že 
bychom o účastníky neměli nouzi. Důvod proč je téma trvalek v souvislosti s praktickou ukázkou tak lákavé je prosté. V dnešní době už jdou 
trendy jiným směrem a i do měst a rodinných zahrad se navrací pestrost, barevnost a variabilita barev, textur a struktur trvalek. Celkem se 
semináře zúčastnilo 25 osob, převážně z řad nečlenských zahradnických firem, dále pak zástupci a pracovníci městských úřadů a měst a členské 
firmy. S ohledem na podzimní počasí probíhala dopolední část v Dendrologické zahradě v rámci prohlídky sortimentu slunných i polostinných  
a stinných partií zahrad. I přes trochu nevlídné počasí workshop splnil nejen očekávání účastníků, ale zároveň i jednu hodně důležitou funkci, 
kterou má každý seminář. A tou je pro mnohé nové kontakty, vztahy, výměna zkušeností, které jsou ty nejcennější v jakémkoliv oboru. 

Vynikající perenář Adam Baroš byl zasvěcěným průvodcem po trvalkových záhonech Dendrologické zahrady v Průhonicích. Již 
několik let s ním spolupracujeme na naší trvalkové exkurzi Tour de Pereny. V roce 2020 navštívíme v rámci této akce novou 
lokalitu, i když v Průhonicích zůstaneme. Těšit se můžete na návštěvu podzámecké Alpina v Průhonickém parku, které obdrželo 
cenu Profesora Jaroslava Machovce v soutěžní přehlídce PARK ROKU 2019. Termín je již stanoven a sice 19. května 2020. V případě 
zájmu si poznamenejte tento termín do svých diářů... Pozvánku zašleme jako vždy všem členům mailem a jako událost se objeví i 
na našem facebookovém profilu.
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ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
                                             
EXKURZE VÝBORU FIREM ELCA, 18.-19. ŘÍJNA 2019

Report od Jany Šimečkové

Tradiční exkurzi výboru firem ELCA hostil tentokrát polský svaz (s poetickým názvem Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu), který více než 
sedmdesátku zahraničních hostí nasměroval do krásného historického města Krakov. Možná díky tomu, že Krakov je pár desítek kilometrů od 
našich hranic, zúčastnila se exkurze i početná česká výprava čítající jedenáct členů. Drobným kazem na kráse jinak velmi dobře organizované 
exkurze bylo ubytování v Poláky doporučeném hotelu Zaczek. Pravda, byl to hotel druhé kategorie, neboť ta první je tradičně pětihvězdičková s 
cenami za nocleh od 150 EUR výše. Ve snaze šetřit svazovou kasu, i kasu našich členů, jsme v kanceláři zvolili tuto levnější variantu. K našemu 
velkému překvapení to byly studentské koleje, a navíc nás ubytovali v sousedství studentského klubu, kde do časných ranních hodin burácela 
hudba. Musím ocenit velkorysost Vrbasových, Šimkových, Gabrielových i Marušky Strakové, protože když jsem si ráno chtěla stěžovat (moc sice 
nevím komu), mávli všichni rukou se slovy: „To už si nepamatuješ, co jsme vyváděli my? Aspoň se vrátíme do mládí…“ Studentskou dobu 
připomínaly i naše společné snídaně na jednom z pokojů, protože kantýna otevírala až v osm, kdy my už byli na pěším pochodu na místo srazu.

Královské zahrady Wawel
První den jsme se vůbec dost nachodili, můj krokoměr večer ukazoval nějakých 25 000 kroků. Exkurze zahajovala na nádvoří královského hradu 
Wawel, jehož královské zahrady byly v minulém desetiletí obnovovány. O historii i obnově nás podrobně informovaly profesorka Agata Zachariasz 
z krakovské univerzity a Katarzyna Żółciak, která je správkyní historických zahrad. Obě dámy byly i spoluautorkami obnovy zahrad. Bylo to 
zajímavé, ale na zahrady Pražského hradu Wawel nemá.
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Hrad Wavel a jeho zahrady

Dětské hřiště u archeologického muzea
Z hradu naše cesta vedla do podhradí, respektive k archeologickému muzeu, za jehož zdmi vyrostlo zajímavé dětské hřiště (autoři Anna 
Komorowska a Michał Rokita), jehož hlavním motivem je archeologie. Standardní prvky dětských hřišť, jako jsou houpačky, skluzavky, kolotoče 
mají na tomto hřišti nestandardní formu připomínající například pyramidy.
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Park Krakowski
Park Krakowski byl jako první veřejný park mimo centrum založen v roce 1885. Na sedmi hektarech už tehdy sloužila kavárna, divadlo, rybník  
s lodičkami a hudební pavilony. Park postupně ztratil pravidelnou dispozici, a v letech 1038-39 se změnil na přírodně krajinářský městský park. 
Soudobá revitalizace měla za cíl přizpůsobit vegetaci v parku současným trendům, zachovat zbytky historické zahrady a obnovit mobiliář. Projekt 
zpracoval polský ateliér Marcina Gajdy, který nás parkem provázel společně s Marcem Weisshaarem, který reprezentoval LUZ 
Landschaftsarchitekten München, jako spoluautora krajinářského řešení. Dominantním prvkem v parku byly porosty travin a také nás zaujalo 
interaktivní dětské hřiště.

Park Vistula – bývalé nádraží
Druhý den jsme se vydali lodí po řece Visle do okrajové části Krakova. Park Vistula je inspirujícím příkladem přeměny postindustriálního areálu ve 
fungující městský park u řeky. Na místě bývalé vlakové zastávky je dnes parčík pro krátkodobou rekreaci obyvatel přilehlých domů, který 
kombinuje přírodě blízké postupy (porosty u řeky) a moderní architekturu (kavárna s pódiem). Park je rozdělen do několika zón: relaxační, 
komunitní zahrádka, multifunkční pavilón. Autory projektu jsou Wojciech Jakubowski, Stanisław Karczmarczyk a Wiesław Bereza z ateliéru 
JAKABE.
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Fontána v parku Polských letců 
První večer jsme s Petrem Halamou seděli u stolu se skotským architektem Charlie Husseyem (SUHUHA design studio), kterého přizval Marcin 
Gajda ke spolupráci na vstupním prostoru do parku polských letců. Velkorysá fontána má být abstraktním vyjádřením skalnaté erodující krajiny, 
ze které vyvěrá voda. Co čert nechtěl, vodu někdo ráno vypnul, takže jsme o její efekt byli připraveni… Nicméně i samotné vstupní náměstíčko 
bylo zajímavé. Fotografie a více detailů na stránkách ateliéru SUHUHA.

Park Reduta
Posledním místem, které jsme navštívili, byl park Reduta, kterým nás provázel jeden z autorů projektu Marek Sanecki. Tento nový park na 
předměstí Krakova navazuje na obytný soubor a nabízí velkoryse řešená dětská hřiště, multifunkční pavilón, velkorysé travnaté plochy, výběh pro 
psy, amfiteátr a celou řadu aktivit. Část parku je umístěna ve stávajícím porostu a část vznikla na zelené louce. Příjemně nás překvapilo, že v 
parku je vysázena celá řada „jedlých“ dřevin (rybízy, angrešty). Nepříjemně nás překvapilo, že i vzrostlé keře jsou sázeny v nesmyslně hustém 
sponu a hlavně to, že v parku je „přelavičkováno“ a „překošováno“. Evidentně se na mobiliáři nešetřilo. A snad nejvíc nás překvapilo, že park je 
otevřen veřejnosti, přestože zjevně není dokončen, zejména travnaté plochy.

Co říct závěrem? Krásné babí léto umocnilo náš příjemný pocit z exkurze, k čemuž přispělo již tradičně dobré jídlo. Neviděli jsme žádná 
převratná díla, ale spoustu zajímavých detailů. Setkali jsme se s lidmi z celé Evropy a potvrdili si, že chleba je všude o dvou kůrkách a že 
zahradníky trápí všude víceméně stejné problémy. 

Chcete-li zažít něco podobného, poznamenejte si do svých diářů:
Jaro 2020 Nizozemsko 8.-9. května
Podzim 2020 Finsko 28.-29. srpna

Na jaře 2021 hostíme exkurzi ELCA my!
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ZASEDÁNÍ RADY ABAJ
Poslední říjnový den se uskutečnilo, již tradičně v zasedací místnosti našeho milého hostitele firmy PROXIM, zasedání Rady ABAJ. Přítomni byli 
všichni členové, tedy Martin Panchartek, Jiří Hájek, Jan Kroupa, Jakub Urbanec a Michal Vránek. Za kancelář jsme se zúčastnila já a Jana 
Šimečková. Na programu byla zejména příprava Shromáždění členů ABAJ, které se uskuteční již 3.12. v areálu členské firmy Gabriel v Českých 
Kopistech. Důležitým bodem Shromáždění budou volby všech pěti členů Rady. Kdo máte zájem zapojit se blíže do fungování asociace a chcete 
kandidovat, sdělte nám prosím tuto informaci do kanceláře.  Odborný program bude velmi zajímavý. Kromě shrnutí nejdůležitějších přednášek  
a novinek z mezinárodního setkání "jezírkářů", které se uskutečnilo v září ve Varšavě se můžete těšit na postřehy zahradního architekta Petra 
Mičoly, který vyhodnotí všechna díla přihlášená do letošního prvního ročníku soutěže Koupací jezírko roku z jeho pohledu. Důraz tedy bude kladen 
na harmonii, koncepci, napojení vodní hladiny na zahradu... Pozvánka s možností registrace byla zaslána všem členům ABAJe dne 1.11.2019.
Na večerní program jsme pozvali i ostatní členy svazu a rozjedeme velkou vánoční párty! Tak přijďte, jste srdečně zváni. 

A připomínám ještě fotosoutěž!!!

VÝZVA ČLENŮM ABAJ

V průběhu Shromáždění členů se uskuteční v jednacím sále FOTOSOUTĚŽ ve třech kategoriích: koupací jezírko,  biobazén, ostatní jezírko
Vítězné fotografie budou prezentovány celý rok 2020 na úvodní stráně www.abaj.cz
Podmínky soutěže: Fotografie A4, barva. Každý člen se může zúčastnit všech tří kategorií s libovolným počtem děl. Svá díla mohou přihlásit i 
členové, kteří se nebudou moci Shromáždění členů osobně zúčastnit. Své fotografie zasílejte prosím v elektronické podobě na mail info@szuz.cz 
s označením kategorie a místa realizace nejpozději do 25.11.2019. Kancelář zajistí vytištění (pro zajištění kvality tisku by měla být minimální 
velikost fotografie cca 2MB).

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ ZELENÝCH STŘECH
 
S fanoušky zelených střech se potkáme v konferenčním sále Otevřené zahrady 10.12. a budeme rovněž volit celou Radu. Platí tedy totéž co u 
předchozího článku, pokud máte zájem se více zapojit do fungování odborné sekce Zelené střechy, neváhejte a informujte o tom kancelář.
V odborném doprovodném programu se zaměříme na zelené střechy z pohledu stavaře, konkrétně pana Ing. Jiřího Šály, CSc., který je 
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a energetické auditorství ČKAIT, poradcem v oblasti tepelné ochrany budov a jejich energetické 
náročnosti, projektant, zpracovatel norem a podkladů pro předpisy ve svém oboru. Druhým, velmi důležitým bodem odborného programu bude 
seznámení vás s probíhající revizí našich „zelenostřechařských standardů“. 
Večer zveme všechny členy svazu na vánoční posezení na Jakubák do restaurace La Bouchee… útulná atmosféra a dobré jídlo zaručeno!

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
  POZNAMENJETE SI PROSÍM DO SVÝCH DIÁŘŮ...

21.11.   Seminář Houbové choroby okrasných dřevin, Brno 
22.11.             Seminář Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel, Liberec  
3.12.   Shromáždění členů ABAJ, České Kopisty
3.12.   Vánoční setkání, Čechy, České Kopisty 
10.12.             Shromáždění členů ZeS, Brno 
10.12.   Vánoční setkání, Morava, Brno  
15.1.               Zelená burza - pořádá Svaz školkařů ČR
28.1.              Shromáždění členů SZÚZ, Litomyšl

Bylo by fajn, kdyby se všichni členové stali členy naší facebookové UZAVŘENÉ skupiny SZÚZ členové: https://
www.facebook.com/groups/1798148740466644/. 
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