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Svaz zakládání a údržby zeleně je svou podstatou nezisková organizace. Ta ke svému fungování potřebuje finance, 

zázemí a lidi. Na následujících řádcích si přečtete, co všechno svaz v roce 2017 udělal, zorganizoval, vydal. Nic 

z toho by nebylo, pokud by ve svazu nebyli lidé – vizionáři, výkonní pracovníci, podporovatelé, lektoři. Z jejich 

práce těží celý obor zahradní a krajinářské tvorby. Není zde prostor všechny vyjmenovat, ale patří jim velké díky. 

Stejně tak patří poděkování majitelům Vám, členům Svazu zakládání a údržby zeleně, kteří se svými členskými 

příspěvky podílíte na tom, že Svaz zakládání a údržby zeleně je dnes plně profesionální, mezinárodně uznávaná 

organizace se dvěma zaměstnanci, kultivovaným sídlem a stabilními financemi. K tomu, abychom mohli 

zpracovávat další kvalitativní standardy, a ještě více podporovat členské firmy v jejich každodenní práci přivítáme 

každého, kdo má chuť měnit věci k lepšímu. Protože to nejdůležitější, co svaz přináší, jsou vztahy lidí. 

Právní postavení a členská základna 

Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) je spolkem ve smyslu ust. § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, jehož hlavní činností je uplatňování společného zájmu spočívajícího ve zvyšování vážnosti, kvality  

a významu zahradní a krajinářské tvorby v České republice. SZÚZ sdružuje právnické a fyzické osoby, zabývající se 

zahradní a krajinářskou tvorbou nebo výrobou materiálů, výrobků a mechanizačních prostředků pro zahradní  

a krajinářskou tvorbu, projektováním, inženýrskou činností, výchovou a vzděláváním, výzkumem pro zahradní  

a krajinářskou tvorbu, informačními službami apod. Členství v SZÚZ je individuální, obchodní, přidružené, 

mimořádné a kolektivní.  

Členská základna na konci roku 2017: 

93 individuálních členů, 24 obchodních členů, 1 mimořádný člen, 6 přidružených členů. 

 

Odborné sekce 
Členové Svazu zakládání a údržby zeleně se mají možnost zapojit do činnosti dvou 

odborných sekcí. Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) se zaměřuje na problematiku 

vodních ploch v zahradách i ve veřejném prostoru. Od svého založení v roce 2008 

poskytuje tato odborná sekce svým členům především informace o plánování a 

výstavbě koupacích jezírek a biobazénů, tzn. zařízeních s biologickým, nebo 

biologicko-mechanickým čištěním vody. ABAJ je jedním ze zakládajících členů 

mezinárodní organizace IOB (International Organization for Natural Bathing). Ke 

konci roku 2017 měla ABAJ 37 členů.  

Druhou odbornou sekcí je sekce Zelené střechy. Vznikla v roce 2013 a vzápětí po 

svém založení se stala členem evropské organizace Europäische Föderation der 

Bauwerksbegrünungsverbände – EFB. Sekce v roce 2016 vydala standardy pro 

navrhování, výstavbu a údržbu zelených střech, které představují první ucelený 

materiál pro zelené střechy v České republice a slouží jako opora pro podporu 

zelených střech v rámci programu Nová zelená úsporám. Ke konci roku 2017 měla 

Sekce Zelené střechy 29 členů.  

 

 

 

http://www.iob-ev.eu/
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Orgány SZÚZ a jejich složení 

Orgány SZÚZ jsou:  

a. Shromáždění členů  

b. Představenstvo  

c. Kontrolní komise  

d. Rozhodčí komise 

 

Shromáždění členů 2017 / 2.−3. února 2017 
Místem konání Shromáždění členů se v roce 2017 stal areál bývalého cisterciáckého kláštera v západočeských 

Plasech, jehož prohlídka byla nezapomenutelným a velmi inspirativním zážitkem. Vlastní jednání se uskutečnilo  

v korunovačním sále penzionu Rudolf II. Shromáždění členů schválilo zprávy o činnosti SZÚZ, čerpání rozpočtu za 

rok 2016 a návrh rozpočtu a činnosti svazu pro rok 2017. Všechny schválené dokumenty  jsou k dispozici na 

webových stránkách svazu v oddíle PRO ČLENY, který je přístupný členům po zadání e-mailu a hesla. Stejný 

postup platí i pro dokumenty ze Shromáždění členů našich odborných sekcí ZeS a ABAJ. 

Do sedmičlenného představenstva se volili tři členové. Lukáš Gabriel, kterému skončil mandát, byl opětovně zvolen 

a spolu s ním Jaromír Opravil a David Mičan. Mandát dále skončil Bohuslavovi Dvořákovi a Ivo Weissovi, kteří již 

pro další období nekandidovali. Novým členem tříčlenné kontrolní komise byl zvolen Michal Němeček, mandát 

končil Martinu Přibylovi, který již dále nekandidoval.  

 

Složení představenstva a kontrolní komise v roce 2017 

Představenstvo 
Ing. Martin Závodný – předseda 

Rostislav Ivánek – místopředseda 

Členové: Mgr. Lukáš Gabriel 

 Lukáš Rajtr 

 Petr Kaše 

 Ing. Jaromír Opravil 

 Bc. David Mičan 

 

Kontrolní komise 
Hana Neckářová, DiS. 

Karel Fučík 

Ing. Michal Němeček 

 

Kancelář Svazu zakládání a údržby zeleně 
Sídlo kanceláře SZÚZ je v areálu Otevřené zahrady Nadace Partnerství na Údolní ulici 33 v Brně. 

Ředitelka: 
Ing. Jana Šimečková, tel. +420 777 581 544, e-mail: simeckova@szuz.cz 

Tajemnice: 
Ing. Hana Pijáková, tel. +420 77ř 581 544, e-mail: pijakova@szuz.cz 

 

 

mailto:simeckova@szuz.cz
mailto:pijakova@szuz.cz
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Vítáme nové členy 

V roce 2017 se členy Svazu zakládání a údržby zeleně a jeho odborných sekcí stali: 

SEDUM TOP SOLUTION s.r.o. – firma se primárně zaměřuje na pěstování rozchodníkových koberců a rostlin 

pro zelené střechy.  

Liko-S, a.s. – mezi hlavní činnosti firmy patří výstavba nebytových budov. Vývojové centrum LIKO-NOE je 

experimentální zelená budova, která pracuje s energiemi z přírodních zdrojů. Zeleň je umístěna na střeše i na 

fasádách. 

CHLEBIŠ s.r.o. – prodej a servis zahradní, lesní a komunální techniky.  

PROFISTROJE s.r.o. – provozuje internetovou databázi profesionálních strojů a techniky, pořádá odbornou 

výstavu DemoGreen.  

Vulkatec Riebensahn GmbH – firma je zaměřena na výrobu a prodej střešních a stromových substrátů na bázi lávy 

a pemzy.  

GARDEO s.r.o. – se specializuje na pěstování vodních a bahenních rostlin. Nabízí také projektování, realizaci  

a údržbu jezírek, zahrad a parků. 

HARA  s.r.o. – realizační firma sídlící na Slovensku poskytuje komplexní služby v zahradnictví, projektování  

a realizaci soukromých i veřejných zahrad a prostranství, zavlažovacích systémů a údržbu. Firma rovněž realizuje 

zelené střechy a stala se i členem naší odborné sekce ZeS. 

Green bond s.r.o. – firma se zabývá výsadbou a údržbou veřejné zeleně, včetně terénních úprav. Zhotovuje zahrady 

na klíč – projekt, realizace, údržba – včetně zahradních jezírek, vodních ploch, suchých zídek a automatických 

závlahových systémů. 

ICL Specialty Fertilizers – firma nabízí inovativní řešení pro výživu zemědělských plodin, okrasných rostlin  

a sportovních a okrasných trávníků.  

AROS-osiva s.r.o. – producent široké nabídky travních směsí, osiv a travních hnojiv pro zakládání a obnovu všech 

typů trávníků.  

FLORAVIL, s.r.o. – je pobočkou francouzské firmy Green City (návrháře a výrobce květinového mobiliáře) 

především pro města a obce v ČR a SR. Nabízí i směsi květinového osiva, cibuloviny a jejich mechanizované sázeni  

a rohože pro zpevnění štěrkových ploch. 

Zahradnictví Kokovice s.r.o. – firma navazuje na historii a tradici zahradnictví v Kokovicích, jež bylo založeno již 

v roce 1991 současným projektovým manažerem panem Tomášem Liskou jako garantem poskytovaných služeb.  
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Vzdělávání − semináře, exkurze 

 

Květnaté louky − druhově pestré porosty / seminář, 24. ledna 2017, Brno 
První vzdělávací seminář v roce 2017 jsme pořádali pod vedením zkušené lektorky a naší dlouholeté členky  

Ing. Marie Strakové, Ph.D. z firmy Agrostis Trávníky, s.r.o. Účastníci byli seznámeni s historií využívání 

květnatých luk, s jejich významem, rozdělením, možnostmi použití a se specifickými typy těchto porostů (štěrkové 

trávníky, podrostová společenstva, porosty s letničkami, směsi regionálního původu z pohledu AOPK). Pozornost 

byla věnována také různým způsobům zakládání a zásadám péče o trávobylinné porosty. Část semináře se týkala 

informací o získávání osiva a představení diagnostických travních druhů pro konkrétní společenstva.  

Ovocné dřeviny v zahradách / seminář a workshop, 15. února 2017, Brno 

S výborným ovocnářem Stanislavem Bočkem jsme se nepotkali v Otevřené zahradě poprvé. Navázali jsme na 

úspěšný loňský kurz a zaměřili se letos na použití ovocných dřevin ve venkovských i městských zahradách. 

Účastníci kurzu získali přehled o výběru vhodných druhů, odrůd a podnoží s ohledem na velikost zahrady a cíle 

investora. Program semináře pokračoval technologií výsadeb, následnou péčí, ošetřováním a výživou starších 

dřevin. Závěrečná část byla věnována prevenci a přímé regulaci klíčových škůdců a původců chorob.  Po teoretické 

části následovala exkurze po Otevřené zahradě s praktickými ukázkami řezu ovocných dřevin.  

Tři pilíře dobré zahrady / interaktivní ateliér, 22. února 2017, Brno 

Interaktivní ateliér s krajinářským architektem Petrem Mičolou volně navázal na dva úspěšné workshopy Zahrada 

není Hra, které vedly Jakub Finger s Mirkou Svorovou a v loňském roce Jitka Trevisan. Slovy Petra Mičoly – „život 

každého zahradního architekta provází věčné hledání souladu mezi obecně uznávanými normami, vlastním názorem 

a pohledem klienta na plochu u domu, které se má v budoucnu říkat zahrada“. Petr Mičola svůj pohled na tvorbu 

zahrad zformuloval do „tří pilířů“ a účastníkům workshopu se jej pokusil předat. 

Standardy pro zelené střechy / seminář, 22. března 2017, Praha 

Na Fakultě Architektury ČVUT v Praze uspořádala odborná sekce Zelené střechy seminář věnující se stavbě 

zelených střech podle Standardů vydaných ZeS v roce 2016. Teoretických přednášek se ujali Jitka Dostálová, 

Samuel Burian a Jana Šimečková. V rámci produktového školení představili své výrobky a služby související 

s realizací zelených střech zástupci členských firem. Každý účastník semináře obdržel Standardy v tištěné podobě a 

publikaci Zelené střechy – naděje pro budoucnost II.  

Živé ploty a tvarované dřeviny / seminář, 24. března, Průhonice 

Ve spolupráci s Dendrologickou zahradou v Průhonicích jsme v jejím areálu uspořádali jednodenní workshop 

zaměřený na živé ploty a tvarované dřeviny.  V teoretické části se účastníci seznámili s výběrem vhodných druhů, 

zakládáním živých plotů a péčí o ně. V praktické části si prohlédli živé ploty různého stáří, různého způsobu 

pěstování a ti odvážnější si vyzkoušeli i jejich řez. Obě části lektoroval Samuel Burian.  

Výsadba dřevin / workshop, 27. dubna, Ostrava 

Workshop jsme uspořádali ve spolupráci se Střední zahradnickou školou v Ostravě, ve které se uskutečnila 

teoretická část a s naším dlouholetým členem Davidem Mičanem (firma Zahrada M), který v úvodní části seznámil 

účastníky semináře s příslušnými Standardy AOPK. Na něj navázal Rostislav Ivánek (firma Ivánek-Zeman) s 

ukázkovou kalkulací rozpočtové ceny pro výsadbu čtyř stromů, které odpoledne měli účastníci workshopu vysadit. 

Praktická část se uskutečnila v nedalekých sadech Jožky Jabůrkové.  

http://www.zelenestrechy.info/cs/strechy/zelene-strechy/standardy/
http://www.zelenestrechy.info/cs/strechy/zelene-strechy/publikace/
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Tour de pereny / exkurze, 11. května 2017, Průhonice  

Po jarních trvalkových výsadbách, s důrazem na pozdně jarní aspekt, provázel účastníky exkurze vynikající český 

perenář Adam Baroš. Přehlídkovým molem se staly záhony Dendrologické zahrady v Průhonicích, které jsou 

umístěny na všech typech stanovištních podmínek – stín, polostín (suchý, vlhký), slunce. Exkurze byla omezena pro 

20 osob, účastníci byli z řad zahradnických realizačních firem, projektantů a městských úřadů. 

Květnaté louky a druhově pestré porosty / exkurze, 25.−26. května 2017 
Exkurze navázala na lednový teoretický seminář. Pod vedením zkušené lektorky Marie Strakové si účastníci 

prohlédli květnaté louky různého druhu a stáří v regionu jižní Moravy. Exkurze se zúčastnilo 30 zástupců zejména 

z městských úřadů, projektantů a zahradnických realizačních firem.  

Schodiště a zídky z přírodního kamene / workshop, 26.−27.7.2017, Černošice 

V prázdninovém období se uskutečnila praktická dílna Schodiště a zídky, opět ve spolupráci s členskou firmou 

Weiss & Wild s.r.o., tentokrát ale v novém prostředí Zahradnictví pod Kazínem. Lektor Miroslav Horník dostál své 

pověsti a pro všechny účastníky bylo setkání s ním velmi přínosné. Dalších 11 zahradníků se učilo pracovat 

s přírodním kamenem a tak svým dílem mohou přispět ke kvalitě zahradnického řemesla. 

Hospodaření na principu permakultury /  exkurze, 8. září 2017, Rakousko 

Osmnáct účastníků z členských firem i nečlenů zavítalo do alpských hor na rodinný statek Seppa Holzera, který se 

věnuje permakulturnímu pěstování plodin. Krameterhof je 45 ha velká farma na svazích Alp v nadmořské výšce  

1 100 až 1 500 m n.m. Průměrná teplota je zde 5°C. I v těchto podmínkách se zde pěstují teplomilné druhy ovoce, 

zeleniny, bylinek i hub. Josef Andreas Holzer provedl návštěvníky několika kilometry teras, ukázal jim zajímavý 

systém zadržování, využívání a rozvádění vody v krajině. Pohovořil i o ekologických pravidlech a ekonomických 

ukazatelích. Tlumočení do českého jazyka zajistila osvědčená tlumočnice paní Lenka Brabcová.  

IGA 2017 / exkurze, 28.–30.9.2017, Německo  

Na podzim 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. 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, další zastávkou byla zámecká zahrada Pillnitz. 

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. 
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 Odborné soutěže 

Jedním z cílů a úkolů Svazu zakládání a údržby zeleně je propagovat obor a kvalitní členské firmy. Tento cíl se daří 

naplňovat díky pořádání odborných soutěží.  Od roku 2003 je SZÚZ hlavním organizátorem soutěže, která se 

původně jmenovala „O nejlépe realizované sadovnické dílo roku“. V současnosti nese název Park roku a Zahrada 

roku.  

 

Zahrada roku 2017 
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 tvůrčím přístupem, ukazuje různé možnosti uspořádání 

zahrady a představuje ty, kteří zahrady tvoří. 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. Do 

soutěže Zahrada roku 2017 bylo přihlášeno 10 děl (6 přihlašovatelů bylo z řad členů SZÚZ, 4 nečlenové). Odborná 

porota hodnotila díla v termínu 27.–28.6. a najezdila přes 1000 km. Za velmi dobrý krok považujeme inovaci, kterou 

jsme poprvé zavedli v loňském roce a sice nominování vítězů z předešlého ročníku do poroty ročníku aktuálního.  

Zahrady hodnotila odborná porota ve složení: 

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., (nominován na základě získání zlaté medaile v loňském ročníku) 

 

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 8. 9. 2017 v Otevřené zahradě v Brně a předcházelo mu odpolední 

matiné ZAHRADA CHUTÍ, BAREV A VŮNÍ. Byla to příjemná společensko-vzdělávací akce, která dostála svému 
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názvu a propojila zahradu a její návštěvníky všemi smysly.  

 

Zahrada roku 2017 − výsledky 
 

ZLATÁ MEDAILE 

Zahrada rodinného domu na Růmech  

ve Zlíně 

Autoři projektu:  

Ing. Zdenek Sendler, Ing. Radka Táborová 

Zhotovitel: Zahradní Architektura Kurz, s.r.o. 

Další zhotovitelé: Ing. arch. Rostislav Župka (dětský 

domek, průlezky) 

ACRIS zahrady s.r.o. (závlahy) 

 

 

STŘÍBRNÉ MEDAILE 

ZIGZAG – zahrada v Brně-Jundrově 

Autoři projektu:  

Atelier Partero s.r.o.  

– Ing. Mirka Svorová, Ing. Jakub Finger 

Zhotovitelé: Atelier Partero s.r.o.,  

Martin Kúdeľa (Závlahy.net) 

 

 

Zahrada vody a vína – Unhošť 

Autoři projektu: Atelier Schlitz, 

 Ing. arch. Lenka Vejrychová, Ing. Ondřej Semotán 

Zhotovitel: Atelier Schlitz 

 

 

BRONZOVÉ MEDAILE 

Tři úkoly zahrady klidu − Říčany  

Autoři projektu: Jan Schlitz, Ing. Ondřej Semotán, 

Ing. Anna Halušková  

Zhotovitel: Atelier Schlitz 

Další zhotovitelé: Zdena Skořepová (socha) 

Přírodní zahrada pro rodinu s dětmi – Popice u Jihlavy 

Zhotovitel: Ing. Vojtěch Halámek,  
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Autor projektu: Ateliér Flera – Ing. Martina Sarvašová, Ing. Markéta Hadačová 

 

Park roku 2017 
Soutěž Park roku jsme vyhlásili v průběhu měsíce května. Ročníku 2017 byla udělena záštita ministra zemědělství. 

Soutěžní přehlídku Park roku 2017 jsme vyhlásili letos také s novými partnery – Společností pro zahradní a 

krajinářskou tvorbu a Svazem školkařů České republiky. Od nových partnerů si slibujeme zejména publicitu, 

rozšíření okruhů přihlašovatelů a propojení organizací působících v našem oboru. 

Do soutěže Park roku 2017 se přihlásilo rekordních 13 parků z celé České republiky (Brno 2x, Příbor, Krnov, 

Hradec Králové, Pardubice, Litoměřice, Kadaň, Benátky nad Jizerou, Praha 2x, České Budějovice, Plzeň). Tohoto 

množství jsme dosáhli především díky adresným výzvám zástupcům měst, aby parky do soutěže přihlásili.  

Projektanti, investoři a realizátoři zúčastněných děl dokazují  svou invenci díky vzájemné spolupráci. Umístí-li se 

dílo v soutěži, autoři mají právo se svou prací pochlubit a veřejnost má právo se dozvědět, kdo odvádí kvalitní práci. 

Soutěže poutají také pozornost médií. Potěšitelné je, že zahradnické firmy už nejsou ty, které na stavbu přicházejí 

jako poslední, aby pouze zasely trávník a vysázely keře a stromy. Stávají se přímým partnerem investora a 

generálním dodavatelem stavby. Cílem soutěží je proto působit zejména na klienty – investory, jejichž zájmem by 

mělo být kvalitní výsledné dílo.  

Odborná porota ve složení Bc. David Mičan (za Svaz zakládání a údržby zeleně) Ing. Jitka Trevisan (za Společnost 

pro zahradní a krajinářskou tvorbu) Ing. Olga Žáková (za Svaz školkařů České republiky), Ing. Petr Šiřina (za 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví), Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.  (za Zahradnickou 

fakultu MENDELU), Ing. Karel Slánský  (za Fakultu architektury ČVUT), hodnotila díla v termínu 11.–13.9.2017  

a měla skutečně nelehký úkol – v tak mimořádně dobře obsazeném ročníku vybrat ty nejlepší.  

Na nové webové stránce www.parkroku.cz jsme spustili hlasování, při kterém se rozhodlo, který park získá Cenu 

veřejnosti. 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 obnovu 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 členská firma Zahradní architektura Martinov, která se spolu s firmou Gardenline 

podílela i na realizaci. 

 

 

 

http://www.parkroku.cz/cs/menu/parky/
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Výsledky soutěže Park roku 2017 
1.místo / Obnova parku Jiráskovy sady v Litoměřicích 

Investor: Město Litoměřice, Nadace Proměny (grant) 

Autoři projektu: Ing. Zdenek Sendler, Ing. Radka Táborová, DiS., 

Ing. Mgr. Lucie Radilová, DiS. 

Realizace:  

Sdružení LTM Jiráskovy sady Gabriel s.r.o. a Gardenline s.r.o. 

Péče a údržba: Sdružení LTM Jiráskovy sady Gabriel s.r.o.  

a Gardenline s.r.o., TSM Litoměřice p.o. 

 

2. místo /  

Revitalizace zahrady piaristického kláštera v Příboře 

Investor: Město Příbor 

Autoři projektu:  

Ing. Pavla Kašubová, Ing. arch Zdeněk Quitt (Q studio Nový Jičín) 

Realizace: NOSTA, s.r.o., Péče a údržba: Technické služby města 

Příbora, příspěvková organizace 

 

3. místo / Park Balabenka, Praha 9 

Investor: Městská část Praha 9 

Autoři projektu:  

Ing. Pavlína Malíková, Ing. Aleš Steiner-Steiner a Malíková 

krajinářští architekti 

Realizace: Kaiser & spol. CZ s.ro.,  

Péče a údržba: MČ Praha 9 (Hortus správa zeleně s. r. o.) 

 

Ceny zakladatelů soutěže udělené na základě rozhodnutí poroty 
Cena profesora Jaroslava Machovce 

Vnitroblok Zahradnická-Křídlovická-Poříčí-Ypsilantiho / Brno  

za zapojení místní komunity do plánovacího procesu, respektování historie místa, použití květin a ovocných dřevin. 

Díky příkladnému přístupu investora a projektantky vznikla sousedská sdílená zahrada otevřená veřejnosti.  

Investor: Statutární město Brno, MČ Brno-střed, Autorka projektu: Ing. Eva Wagnerová 

Realizace: SKR stav, s.r.o. 

 

Cena Václava Weinfurtera 

Obnova parku Národního odboje při ul. Šelepova, tzv. park Šelepka, Brno 

Parku, který pokorně respektuje atmosféru kultovního brněnského klubu Šelepka, poskytuje prostor kulturním  

a společenským událostem a při tom vychází vstříc potřebám místních obyvatelů. 

Investor: Statutární město Brno, MČ Brno-Královo Pole. Autor projektu: Ing. Zdenek Sendler,  

Realizace: ZEMAKO, s.r.o., Péče a údržba: PARK, v.o.s. 
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Ceny odborných institucí zastoupených v porotě 
 

Cena děkana Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity  

Park 4Dvory, České Budějovice 

Ocenění za novátorský koncept práce s vegetací, kterým je princip 

řízené sukcese.  

Investor: Statutární město České Budějovice 

Autoři projektu:  

Architekti / Markéta a Petr Veličkovi a David Prudík   

Realizace: Gardenline s.r.o. 

 

Cena Svazu zakládání a údržby zeleně 

ZAHRADA Olomouc s.r.o. za realizaci zahradnické části  

kvalitně zpracovaného projektu  

Smetanovy sady v Krnově 

Investor: Město Krnov 

Autoři projektu:  

ZAHRADA Olomouc, s.r.o. – Ing. Radek Pavlačka 

Realizace: AF stav – Aleš Fousek (stavební část), 

ZAHRADA Olomouc s.r.o. – zahradnická část 

Péče a údržba: Technické služby Krnov s.r.o. 

 

Cena Ústavu krajinářské architektury FA ČVUT 

Nábřeží Maxipsa Fíka, Kadaň 

za postupnou kultivaci prostoru v okolí řeky a vytvoření rozdílně 

pojatých prostorů při zachování celkové myšlenky posílení prostupnosti území podél řeky Ohře a propojení města 

s okolní krajinou. 

Investor: Město Kadaň, Evropská unie 

 

Cena České asociace krajinářské architektury (sekce SZKT) 

Park 4Dvory, České Budějovice 

Investor: Statutární město České Budějovice 

Autoři projektu:  

Architekti / Markéta a Petr Veličkovi a David Prudík   

Městu za odvahu zvolit neotřelý přístup ke ztvárnění veřejného prostoru i způsobu péče o něj. 

Projektantům za práci s možnostmi a potenciálem místa, poskytující nezaměnitelnou identitu bývalému 

brownfieldu. Koncept umožňuje flexibilně reagovat na vývoj okolí a působí jako signál pro další vývoj přístupu k 

městskému prostoru. 

 

Cena Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví 

Rekonstrukce Mikulášského náměstí, Plzeň / za obnovu náměstí spojenou s obohacením historické parkové 

úpravy o funkce požadované v současnosti  

Přihlašovatel a investor: Město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně 

Autoři projektu: Ing. arch. Karel Hanzlík, zeleň – GeoVision, s.r.o. 

Realizace: Robstav stavby, s.r.o., zeleň – Prostrom Bohemia, s.r.o., Péče a údržba: Ing. Milan Bouzek 

 

Cena Svazu školkařů České republiky 

Baarův park, Praha 4 – Michle / za použití pestré škály rostlinného materiálu a za nadstandardní přistup 

soukromého investora k péči o park   

Přihlašovatel a investor: PASSERINVEST GROUP, a.s., Autoři projektu: DAM ARCHITEKTI s.r.o. 

Realizace: PSJ, a.s. / Péče a údržba: BB C - SERVICES, s.r.o. 
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Zelená střecha roku 
Do 4. ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 11 děl  (8 přihlašovatelů bylo z řad členů, 3 nečlenové). Odborná 

porota hodnotila přihlášená díla v termínu 13.–14. 6. 2017. 

Odborná porota: 

− Samuel Burian / autorizovaný krajinářský architekt, soudní znalec (ochrana přírody, ekonomika) 

− Petr Halama / zahradní architekt a zahradník tělem i duší, majitel firmy DIKÉ ZAHRADY s.r.o., člen 

SZÚZ a člen Rady odborné sekce Zelené střechy 

− Zbyněk Ptáček / specialista na střešní substráty a skladu zelených střech 

− Petr Vacek / zabývá se minerálními izolacemi kontaktních fasád, podlah, plochých a zelených střech a 

enviromentální certifikací materiálů a budov 

− Karel Bulín / technický poradce pro výrobky a systémová řešení skladby zelených střech 

 

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 14.9. 2017 jako součást Landscape festivalu Plzeň 2017, který je již 

pátým rokem největší platformou v ČR zaměřenou na prezentaci krajinářské architektury a veřejného městského 

prostoru. Předcházela mu bude konference s názvem Zelené střechy jako součást adaptačních opatření proti změně 

klimatu, kterou jsme uspořádali v rámci projektu podpořeného Ministerstvem životního prostředí. Konferenci 

navštívilo 60 účastníků z řad městské správy, projekčních ateliérů, potenciálních investorů i zahradnických firem.  

Soutěž Zelená střecha roku 2017, stejně jako odborná konference, byla součástí projektu Zelené střechy jako součást 

adaptačních opatření na změnu klimatu podpořeného Ministerstvem životního prostředí v grantovém řízení. 
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Výsledky soutěže Zelená střecha roku 2017 

 Kategorie veřejná zelená střecha  

1. místo 

Esence japonské zahrady na střeše  

– intenzivní zelená střecha na objektu  

firmy Essens v Brně-Líšni  

Zhotovitel: Ing. Jiří Vrbas, 

 Další zhotovitelé: Bořivoj Tomeček – závlahy  

Autorka projektu: Ing. Jana Vrbasová 

Investor: Essens Networking, s.r.o. 

 

 

2. místo 

Zelená střecha Centra ALGATECH 

v Třeboni  

Investor: Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i,  

Projekt: Ing. Věra Vokálová (vegetace), A1 spol. 

s.r.o. (stavební část), 

Zhotovitel: Ing. Marek Valenta, Další zhotovitelé: 

UCHYTIL s.r.o. 

 

3. místo 

Střešní zahrada administrativní budovy 

Trinity, Brno  

Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o. 

Projekt: Ing. Radek Pavlačka 

 – ZAHRADA Olomouc s.r.o. 

Investor: Vodička, a.s. 

 

Zelená střecha podzemního parkoviště – 

Campus Science Park-Building C v Brně  

Zhotovitel: Gabriel s.r.o 

Další zhotovitelé: Hinton, a.s. (generální dodavatel 

stavby), Stavmat obchodně stavební společnost s.r.o. 

(subdodavatel dlažeb) 

 

Projekt:  A PLUS a.s. ve spolupráci s Ing. arch. 

Kristinou Magasanikovou 

Investor: White Star Real Estate s.r.o. 
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Kategorie zelená střecha na rodinném domě 
 

1. místo  

Zelená střecha rodinného domu na Růmech  

ve Zlíně 

Zhotovitel: Zahradní Architektura Kurz, s.r.o. 

Autoři projektu: Ing. Zdenek Sendler, Ing. Radka Táborová 

Další zhotovitelé: ACRIS zahrady s.r.o. (závlahy) 

Realizace: 2013–2016, Plocha: 1 000 m2 

 

2. místo 

Extenzivní zelená střecha v Hostěnicích  

Zhotovitel: GreenVille service s.r.o. 

Projekt: TRIGNIS spol. s.r.o. – Ing. arch. Roman Pelar 

Realizace: září 2015, Plocha: 116 m2  

 

2. místo 

Multifunkční sklad se zastřešenou pergolou, Bášť 

Zhotovitel: ACRE, spol. s r.o. 

Autor projektu: Josef Vokál 

Realizace: 2011–2012, Plocha: 154 m2 

 

Čestné uznání za inovativní řešení 

Mokřadní zelená střecha s kořenovou čistírnou  

Zhotovitel: Kořenovky.cz, Filipendula s.r.o., Projekt: 

Kořenovky.cz, Filipendula s.r.o. 

Investor: Ing. Michal Šperling, Realizace: únor–duben 2016 

Plocha: 80 m2 

 

 

Střecha v Bášti vznikala před 

několika lety při školeních 

v rámci projektu 

Zahradnická perspektiva 
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Prezentace SZÚZ a jeho členů na veletrzích a výstavách 

 

ZELENÁ BURZA / 11. ledna 2017, Brno 

Svou propagační činnost zahájila kancelář svazu na šestém ročníku ZELENÉ BURZY, kterou pořádají kolegové ze 

Svazu školkařů České republiky na brněnském výstavišti. Tato akce je kontraktační prodejní výstavou českých 

zahradnických výpěstků, se zaměřením výhradně na velkoobchodní prodej rostlinného materiálu pro realizační 

firmy, správce veřejné zeleně, obce, zahradní centra a další subjekty podnikající v zahradnickém či školkařském 

oboru. Na našem stánku jsme informovali zájemce o podmínkách a výhodách členství, propagovali Inspiraci  

a jednali s potenciálními inzerenty. 

 

TRENDY 2017  / 12. ledna 2017, Obříství 

Druhý den jsme pokračovali v propagaci svazu i jeho členů na akci pořádané členskou firmou Arboeko s.r.o. 

v Obříství. V doprovodného programu přednášela ředitelka svazu Jana Šimečková s Petrem Halamou o významu  

a podpoře výstavby zelených střech v České republice. Svaz rovněž úspěšně představil společnou expozici svých 

členů Evoluce novodobého zahradnictví, na které s lehkou dávkou nadsázky prezentoval vývoj zahradnického 

řemesla. Milým bonusem bylo i novoroční setkání s velkým množstvím našich členů a kolegů z oboru.   

Veletrh Střechy Praha / 9.–11. února 2017, Praha 

Odborná sekce Zelené střechy (ZeS) měla veletržní stánek v hale 2. V průběhu konání veletrhu na něm zajišťovali 

servis, poradenství a osvětu zástupci našich realizačních firem i obchodních členů a pracovnice kanceláře svazu. 

Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 21 348 návštěvníků. O zelené střechy byl obrovský zájem jak z řad 

stavebních a zahradních architektů, tak i z řad koncových investorů. Velmi kladně hodnotili vydání Standardů pro 

zelené střechy a inspirací jim byli postery s oceněnými díly soutěže Zelená střecha roku 2016.  

 

DEMOGREEN Vyškov / 24.–25. května 2017  

Čtvrtý ročník Mezinárodní odborné výstavy inovativních technologií pro péči o zeleň, dřeviny a veřejné plochy se 

konal již tradičně na Sportovním letišti Vyškov. Organizátorem veletrhu je členská firma SZÚZ PROFISTROJE.CZ. 

a svaz byl také jedním z partnerů této inspirativní oborové přehlídky, na které představila své produkty třicítka 

firem. Převažovala profesionální technika pro zemní práce, přípravu půdy, výsevy a sečení trávníků. Nechyběla 

různá vozidla a vozítka, ani nástroje a nářadí pro profesionální použití. Velkorysý travnatý prostor, který měli 

vystavovatelé k dispozici, umožňoval předvést veškerou techniku v akci. SZÚZ pro výstavu připravil workshop na 

téma Zakládání trávníku na ruderálním stanovišti, který po dva dny vždy v poledne vedli lektoři Martin Závodný  

a Milan Hrubý (AGROCAR s.r.o.). Svaz měl na výstavě i svůj stánek, kde poskytovala informace Jana Šimečková. 
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Mezioborová spolupráce 

Setkání tajemníků zahradnických svazů / 24. února 2017 

Setkání tajemníků svolala tajemnice Svazu školkařů Marie Horáková do Olomouce, a kromě zástupců Svazu 

školkařů a SZÚZ se ho zúčastnil Roman Chaloupka za Školkařský svaz Ovocnářské unie (dále sdružují Svaz 

skladovatelů ovoce a Svaz pro integrované systémy pěstitelů ovoce), Alice Kouřilová za Zelinářskou unii Čech  

a Moravy a Petr Martinec za Sdružení lesních školkařů. Omluven byl Svaz květinářů a floristů. Hlavním smyslem 

schůzky bylo předání informací z administrativní a organizační agendy svazů, které jsou si svým zaměřením velice 

blízké, informací o dotačních a grantových programech, výstavnictví, koordinace termínů a směřování 

zahradnického školství. 

Asociace zahradnických a zemědělských společenstev, z.s. 
Svaz je členem Asociace zahradnických společenstev (AZZS) od roku 2015, kdy mu bylo jejím prostřednictvím 

nabídnuto místo v Unii zaměstnavatelských svazů, která je členem tripartity (společný orgán představitelů vlády, 

zaměstnavatelů a odborů). Dalšími členy AZZS jsou Svaz školkařů ČR, Svaz květinářů a floristů ČR a Sdružení 

zahradnických center. Po minulém roce, kdy byl odvolán dlouholetý tajemník AZZS, patřilo mezi hlavní priority 

AZZS přijmout novou osobu na tuto uvolněnou pozici a zajistit tak fungování výkonného orgánu. Bylo 

odhlasováno, že AZZS bude jedním mandátem zastoupena v Agrární komoře i Unii zaměstnavatelských svazů. 

Jedním z hlavních cílů, na kterém se všichni účastníci členské schůze shodli, je podpora školství a zvýšení 

atraktivnosti všech odvětví zahradnictví pro mladé lidi. AZZS by měla zajistit monitoring vhodných grantových 

výzev na všech úrovních (EU, ministerstva, kraje) a o zjištěných možnostech informovat svazy. 

 

Zasedání Rady Asociace zahradnických a zemědělských společenstev, 22. června 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. Pro Asociaci zahradnických a zemědělských společenstev (AZZS), které jsme spolu se 

Svazem školkařů, Svazem květinářů a floristů a Sdružením zahradnických center členy, jsme vytvořili nové webové 

stránky, jelikož původní byly již graficky i funkčně nevyhovující (www.asociacezzs.cz) 

Ve dnech 17.–20. 2017 srpna jsme se za AZZS zúčastnili letní etapy výstavy FLORA Olomouc 2017.  Na našem 

stánku jsme prezentovali obor zahradní a krajinářská tvorba a vytvořili místo pro setkávání kolegů napříč oborem. 

Přivítali jsme zde i zástupce politické reprezentace – ministra zemědělství Mariana Jurečku a premiéra Bohuslava 

Sobotku. SZÚZ rovněž udělil záštitu semináři věnovanému smíšeným výsadbám ve veřejném prostoru, který se 

konal v rámci doprovodného programu výstavy.  

Cílem společné expozice bylo: 

− Propagace českého zahradnického oboru  – vytváření zeleného místa pro život/životního prostředí 

− Motivace dětí v zájmu o zahradnictví a jejich nasměrování do zahradnických škol 

− Vzájemná spolupráce odborné zahradnické veřejnosti a vytvoření místa a příležitosti k setkání    

− Prezentovat trendy a novinky v oboru a české zahradnické společnosti a distribuční kanály 

 

Dne 11. října 2017 se v prostorách Zahradnictví Chládek uskutečnilo zasedání Rady Asociace zahradnických  

a zemědělských společenstev, jejímž důležitým bodem bylo jednání s prezidentem Agrární komory  

Ing. Zdeňkem Jandejskem, zejména o snížení členského příspěvku AZZS do AK a o možnosti zařazení okrasných 

zahradnických výpěstků do tzv. speciálních komodit. 

http://www.asociacezzs.cz/
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Spolupráce se školami 

Setkání s řediteli středních zahradnických škol 
Ve dnech 8.– 9. března 2017 se na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici setkali již podesáté na 

pozvání docenta Petra Salaše zástupci středních škol se zástupci odborných profesních svazů.  Za náš svaz se 

zúčastnila kancelář, dále byli přítomni kolegové ze Svazu školkařů ČR, Svazu květinářů a floristů ČR, Ovocnářské 

unie ČR a Zelinářské unie Čech a Moravy. Naší hlavní společnou nabídkou bylo pořádání exkurzí do fungujících 

moderních firem, což považujeme za důležitý motivační prvek pro udržení studentů v oboru a přilákání nových 

zájemců. Z aktivit našeho svazu jsme propagovali Lipovou ratolest a setkání využili ke koordinaci jarního termínu 

soutěže pro rok 2018 v Kyjově. Setkání se dále účastnili kromě pořádajících akademických pracovníků Zahradnické 

fakulty i zástupci Agrární komory ČR, Unie zaměstnavatelských svazů a Výstaviště Flora Olomouc. Za MŠMT ČR 

se jednání zúčastnil zástupce Národního ústavu pro vzdělávání pan Karel Opočenský, který nás velmi potěšil 

informací, že soutěž LIPOVÁ RATOLEST byla vybrána jako vzorový projekt praktického vzdělávání a spolupráce  

mezi školami a profesními svazy.  

Jako největší problém vnímají střední zahradnické školy absenci kvalitní propagace oboru zahradnictví a s tím 

související nízký počet studentů, který se může ještě snížit nyní nově zavedenou povinnou maturitní zkouškou 

z matematiky. Velmi by uvítali celorepublikovou kampaň, zaměřenou na moderní a atraktivní stránky zahradnictví. 

Nízký počet absolventů následně trápí i naše členy, neboť si pak jen těžko vybíráte kvalifikované zaměstnance.  

 

Přednášková činnost na MENDELU 

Na Ústavu zahradní a krajinářské architektury univerzity MENDELU, v rámci předmětu Materiály a konstrukce II. 

přednášeli v roce 2017 Jana Šimečková, Martin Panchartek a Jitka Dostalová na téma trendy v zahradách, koupací 

jezírka, biobazény a zelené střechy. Předali tak studentům své dlouholeté zkušenosti z praxe. Rovněž neopomněli 

představit svaz a činnost jeho odborných sekcí. 

 

Akreditace 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 prodloužení 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.  

Kurzy byly úspěšně akreditovány. 

Mezinárodní spolupráce 

European Landscape Contractors Association 
SZÚZ je od roku 2001 členem organizace ELCA (European Landscape Contractors Association), která sdružuje 

profesní svazy evropských zemí. 

Zasedání presidia ELCA / 11. května, Sofie 

Ředitelka SZÚZ se zúčastnila zasedání presidia ELCA, které se tentokrát uskutečnilo v bulharské Sofii. ELCA 

v září loňského roku přestěhovala své sídlo do Bruselu. ELCA vidí svoje působení především v lobbingu směrem 

k Evropskému parlamentu a ve výměně zkušeností mezi zeměmi i firmami. Už v současnosti jsou možné pracovní 

stáže mladých zahradníků v zahraničních firmách, stejně tak jsou možné i vzájemné návštěvy majitelů firem. 

Budeme se nadále snažit vás informovat o aktuálním děnía hledat způsoby, jak konkrétně může být členství SZÚZ 

v ELCA prospěšné i členům SZÚZ. 

http://www.nuv.cz/p-kap/lipova-ratolest
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Exkurze Výboru firem ELCA / 11.–13. května, Bulharsko, Sofie 

Bulharští organizátoři byli velmi pohostinní, úroveň navštívených realizací ovšem příliš nepřesvědčila. Zdá se, že 

zahradní a krajinářská tvorba v Bulharsku je momentálně v situaci, ve které byla Česká republika po roce 1990. 

Sofie je vpravdě zelené město se spoustou velkoryse založených parků, které se ovšem postupně rozpadají, což je 

vidět zejména na technické infrastruktuře. Nově se staví především velké administrativní a komerční objekty na 

předměstí Sofie, které jsme navštívili.  

 

Europäische Föderation der Bauwerksbegrünungsverbände − EFB 
EVROPSKÁ KONFERENCE O ZELENÉ INFRASTRUKTUŘE VE MĚSTECH, 29.–30.11. 2017 

Konference, která se konala v Budapešti, se zúčastnil zástupce naší odborné sekce Pavel Dostal, který na konferenci 

také přednášel. EUGIC je jedinečná příležitost zažít skutečně inovativní konferenci – pyšní se svou interaktivností  

a dynamikou. Přímo v programu je zařazena spousta příležitostí k potkávání nových lidí, včetně lídrů v oblasti 

městské zelené infrastruktury a vytváření pracovních skupin. Seminář Smart & Green představil výsledky 

společného výzkumu CEEWEB for Biodiversity, případové studie a příklady nejlepší praxe ve smart cities 

visegrádských měst, založených na rozhovorech se starosty a experty z daných měst. Seminář seznámil účastníky  

s pojmem "smart cities" a představil výsledky dosavadního vývoje v České republice, na Slovensku, v Polsku  

a Maďarsku.  

IOB (International Organization for Natural Bathing) 
Kolegové z holandského jezírkářského svazu se ujali uspořádání 9. mezinárodního kongresu koupacích jezírek  

a biobazénů v termínu 15.–16.11. 2017 ve městě Leewarden. Jedná se o nejvýznamnější akci „jezírkářského“ oboru, 

která se koná každé dva roky a přednášejí na ní odborníci z celého světa. Pořadatelem je vždy některý ze členů 

mezinárodní organizace IOB. Čtyři zástupci ABAJ – Michal Vránek, Ondřej Poul, Tomáš Gabriel a Martin 

Panchartek se zúčastnili 9. mezinárodního kongresu koupacích jezírek a biobazénů. Naše asociace zajistila pro 

přihlášené členy zdarma tlumočení do českého jazyka. Vložné, náklady na cestu a ubytování si hradil každý účastník 

sám. Kongresu předchází tzv. hvězdicové cesty – exkurze, které mají účastníkům zpříjemnit příjezd na kongres.   

Asociace biobazénů a jezírek 

Shromáždění členů 
Tradiční zimní Shromáždění členů Asociace biobazénů a jezírek se uskutečnilo 16.-17. ledna 2017 v prostorách 

Vinařství u kapličky v Zaječí. Vlastnímu jednání předcházel odborný program, přednáška Ing. Franze Kubacka, 

předsedy rakouské asociace jezírek (VÖSN) na téma základní čistící procesy v koupacích jezírkách. Seminář byl 

tlumočen do českého jazyka a byl otevřen i odborné nečlenské veřejnosti. Druhý den pokračoval odborný program 

produktovým školením, na kterém zástupci devíti firem představili služby, technologie, výrobky a materiály 

související s oborem.  V rámci vlastního jednání členů byly na programu pravidelné body jednání – schválení 

čerpání rozpočtu a zprávy o činnosti za minulý rok a příprava rozpočtu a plánu akcí pro rok 2017. Po třech letech se 

uskutečnily i volby do Rady asociace, která byla zvolena ve složení: Ing. Martin Panchartek – předseda, Ing. Jiří 

Hájek – místopředseda, Michal Vránek, Jan Kroupa a Jakub Urbanec. Dlouholetý člen Rady Ing. Jiří Šimka už na 

nové funkční období nekandidoval a za jeho dosavadní činnost a nasazení pro obor mu patří velké poděkování.  

Z interní fotosoutěže zahrnující tři kategorie (koupací jezírko, biobazén, ostatní jezírka) vzešla tři vítězná díla, která 

byla uveřejněna celý rok na titulní stránce www.abaj.cz . 

http://www.iob-ev.eu/
http://www.abaj.cz/
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Aktivní firma ABAJ 
Od roku 2017 udělujeme členským firmám značku AKTIVNÍ FIRMA ABAJ. Jak je patrno z názvu, firma pyšnící se 

tímto titulem věnuje dostatek času a aktivního přístupu „jezírkářskému" oboru, vzdělávaní svých zaměstnanců  

a rovněž korektnímu přístupu k ostatním kolegům. Celkem ji obdrželo 7 firem: Ekogreen, s.r.o., Gabriel s.r.o., 

Green engineering s.r.o., Garpen zahradnická společnost, Michal Vránek, Proxim, Zahradnictví Šimková s.r.o. 

Technický seminář LINING PONDGARD / 24. února 2017 

Členové Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) se na základě pozvání firmy Profigrass s.r.o. zúčastnili praktického 

školení na spojování EPDM fólií Firestone. Teoretická i praktická část se konala v tréninkově-technickém centru 

Firestone Building Products v Bratislavě. Na semináři se vzdělávalo dvanáct účastníků z jedenácti členských firem 

ABAJ, kteří využijí získané znalosti při stavbě koupacích jezírek a biobazénů.  

ABAJ − statistika koupacích jezírek za rok 2016  
Členové Asociace biobazénů a jezírek vyplňují každoročně 

dotazník o nově postavených jezírkách a biobazénech za 

uplynulý rok. Výsledky slouží především jako základní ukazatel 

vývoje oboru, podílu členských firem ABAJ na trhu, i jako 

důležitá informace při jednáních s obchodními členy a 

sponzory. Údaje jsou zveřejňovány anonymně, pracuje se pouze 

se souhrnnými čísly. Za loňský rok odevzdalo vyplněný 

dotazník celkem 26 firem z celkového počtu 32. Z 26 firem, 

které dotazník odevzdaly, nerealizovalo žádné jezírko 9 firem. 

Koupání bez chemie – wellness trend 

budoucnosti / 16. května 2017 

Ve velmi příjemném prostředí hotelu Antonie, který se nachází 

ve Frýdlantu v Čechách, se uskutečnil seminář zaměřený na 

představení Standardů pro plánování, stavbu a provoz 

koupacích jezírek a biobazénů a hlavních principů biologického 

čištění vody. Role přednášejících se ujali členové ABAJ. 

Přednášku o hygienických aspektech provozu biokoupališť a 

současné legislativě přednesl Petr Pumann ze Státního 

zdravotního ústavu Praha a Jana Ratajová z Ministerstva 

zdravotnictví ČR. Akce byla zakončena komentovanou 

prohlídkou koupacího jezírka realizovaného firmou DIKÉ 

ZAHRADY s.r.o., které je součástí wellness areálu hotelu. 

Semináře se zúčastnilo téměř 30 zástupců z řad projektantů, 

zahradnických firem a provozovatelů hotelů a wellness. 

 

Koupací jezírka a biobazény v České televizi / 6. června 2017 
Redakce České televize 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.  
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Sekce Zelené střechy 

Zelené střechy jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu 

Projekt podpořený v grantovém řízení MŽP, číslo 

rozhodnutí 52/32/17 

Nejdůležitější klíčovou aktivitou projektu byla příprava  

a vydání publikace „Způsoby systémové podpory výstavby 

zelených střech“. Bylo nezbytné shromáždit informace týkající 

se předpokladů a nástrojů sloužících k systémové podpoře 

výstavby zelených střech ověřené v jiných evropských zemích 

a městech, které by mohly být použity  

i v České republice. Informace byly získávány rešeršemi 

odborného tisku, dotazováním v partnerských svazech 

sdružených v evropské organizaci EFB, dotazováním na 

příslušných orgánech a institucích relevantních měst, účastí na 

mezinárodních konferencích. Publikaci připravil autorský 

kolektiv pod vedením Pavla Dostala a byla vytištěna v nákladu 

500 ks. Publikaci si také mohou zájemci po vyplnění krátkého 

dotazníku stáhnout z webové stránky www.zelenestrechy.info.  

Druhou aktivitou bylo uspořádání konference „Zelené střechy 

jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu“. Příprava 

konference spočívala v tvorbě programu, zajištění 

přednášejících, rozesílání pozvánek, organizačního zajištění 

konference.  

Důležitá klíčová aktivita projektu směřovala k aktualizaci 

dokumentu „Vegetační souvrství zelených střech – Standardy 

pro navrhování, provádění a údržbu“, který vydala odborná 

sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně 

v roce 2016. Dvěma nezávislým odborníkům bylo zadáno zpracování oponentních posudků dokumentu. Recenzní 

posudky a připomínky vypracovali: Ing. Marek Novotný, Ph.D., (CGT, znalec – FA ČVUT, A.W.A.L., s.r.o),  

Ing. Jiří Šála, CSc., specialista v oboru tepelná ochrana budov a energetická náročnost budov, autorizovaný pro 

obory pozemní stavby a energetické audity, zpracovatel technických norem v oboru.    

Součástí projektu bylo uspořádání čtvrtého ročníku soutěže Zelená střecha roku. Připravili jsme pravidla pro soutěž 

a přihlášky, soutěž jsme vyhlásili a aktivně vyzývali k účasti. Uzávěrka přihlášek byla 15. května 2017, hodnocení 

soutěže odbornou porotu se uskutečnilo 13.−14. června 2017. Výsledky byly vyhlášeny v rámci konference „Zelené 

střechy jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu“ 14. září 2017 v Plzni. Vítězná díla byla následně 

představena v odborném tisku (časopis Inspirace, časopis Střechy-fasády-izolace, webový portál Energeticky 

nenáročné budovy).  

Šestou aktivitou projektu byla prezentace tématu „Zelené střechy jako možné adaptační opatření na změnu klimatu“ 

na veletrzích Střechy Praha (PVA 9. –11. února 2017), veletrh FOR ARCH Praha: (PVA 19. – 23. září 2017). Bylo 

nutné organizačně připravit stavbu stánku, vybavení stánku, informační materiály.  

Součástí projektu bylo v neposlední řadě i administrování a obsahové naplňování webové stránky 

www.zelenestrechy.info. Stránka byly v průběhu roku aktualizovány informacemi o projektu, o pořádaných akcích, 

odbornými i věcnými informacemi o nových technologiích, doporučenými postupy, fotogalerií atd. Z této webové 

stránky je možné přejít na profil Zelené střechy na Facebooku.  Tento profil slouží především k výměně informací, 

upozorňování na zajímavé akce a projekty.   

   

http://www.zelenestrechy.info/
http://www.zelenestrechy.info/
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 Publikační činnost 

Časopis Inspirace 
Nejviditelnější mediální aktivitou svazu je odborný čtvrtletník Inspirace, na 

jehož vydávání se svaz podílí od roku 2005. Od roku 2011 je SZÚZ jeho 

jediným vydavatelem. Do konce roku 2016 jsme posílali čtyřikrát ročně 

tento čtvrtletník na téměř 4000 adres – městským a obecním úřadům, 

zahradnickým a stavebním firmám, projektantům, školám, studentům. Od 

roku 2017 skončila éra časopisu „zdarma“ a zájemci si museli časopis 

INSPIRACE předplatit za roční předplatné 260 Kč. Členové SZÚZ dostávají 

časopis i nadále zdarma. 

Nově zavedený administračně-distribuční systém související s vydáváním 

časopisu za předplatné byl pro kanceláře velkou výzvou a díky včasné a 

pečlivé přípravě se vše odehrálo ke spokojenosti redakce i čtenářů.  Někteří 

členové SZÚZ Inspiraci věří natolik, že ji předplatili svým investorům, 

obchodním partnerům či přátelům.  Od roku 2017 vychází Inspirace 

v nákladu 1 000 ks. 

 

Kniha Zahrady a jejich příběhy 
Svaz zakládání a údržby zeleně vydal v prosinci knihu Zahrady a jejich příběhy (autoři Petr Mičola a Jana 

Šimečková), ve které chceme kultivovaným a poetickým způsobem představit nejzajímavější zahrady oceněné v 

soutěži Zahrada roku v posledních deseti letech. Většinu zahrad realizovali členové svazu, takže kniha je oslavou i 

jejich práce. Kromě toho, že budeme knihu prodávat, využijeme ji v budoucnosti také jako dar pro vítěze v našich 

odborných soutěžích (Zahrada roku, Lipová ratolest), případně při zahraničních návštěvách.   

 

Knihu Zahrady a jejich příběhy jsme pokřtili 9. prosince 2017 ve Ville Pellé v Praze Bubenči. Kmotři byli tři: 

Radmila Fingerová –zahradní architektka a vysokoškolská pedagožka, která je od roku 2003 členkou poroty soutěže 

Zahrada roku, Ivan Staňa – správce Průhonického parku a zahradník tělem i duší, a Miloslav Fekar –sochař a 

výtvarník. Pozváni byli majitelé všech zahrad, o kterých se v knize píše, jejich projektanti i realizátoři.  
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SZUZ INFO − svazový zpravodaj nejen pro členy 
Nejen pro svoje členy vydává kancelář SZÚZ od ledna 2017 měsíční svazový elektronický zpravodaj. Členové se 

z něj dozvědí, jaké akce se uskutečnily v uplynulém období, co plánujeme v nejbližší době, které firmy rozšířily 

členskou základnu, čím se na svých zasedáních zabývá představenstvo a rady sekcí. Zpravodaj je k nahlédnutí na 

www.szuz.cz v oddíle Kdo jsme. A to i pro všechny případné zájemce o členství v našem profesním sdružení. 

Webové stránky a sociální sítě 

Webové stránky dnes pokládáme za běžnou součást našich životů. Vědomě i podvědomě však vnímáme rozdíly. 

Kvalitní www stránky příchozího návštěvníka musí na první pohled zaujmout a vyvolat v něm pozitivní dojmy. Na 

druhý pohled musí velmi rychle pochopit jejich poslání. Na pohled třetí mu musí být umožněno rychlé nalezení 

potřebných informací v přehledné a stravitelné formě. Základní ovšem je, aby příslušnou webovou stránku 

potenciální zákazník vůbec našel. Podle vývoje návštěvnosti trojích webových stránek, které Svaz zakládání a 

údržby zeleně v současnosti provozuje a spravuje, se nám to daří.  

Graf: Návštěvnost webových stránek – unikátní návštěvy (tzn. že IP adresa je započítána pouze jednou) 

 

Samostatné webové stránky vznikly v roce 2017 pro soutěž Park roku, kde jsme evidovali od září 2017 téměř 22 000 

unikátních návštěv. 

Sociální sítě 

Prezentace na sociálních sítích všeho druhu jsou pro mnoho oborů základem internetové propagace, i pro náš obor 

důležitost tohoto média neustále narůstá. Kancelář SZÚZ spravuje a aktualizuje tři FB profily (stav ke konci roku 

2017): 

Svaz zakládání a údržby zeleně / 1549 sledujících      

Asociace biobazénů a jezírek / 452 sledujících 

Zelené střechy / 588 sledujících 

Na sociálních sítích nejen informujeme o akcích, které pořádáme, ale také o novinkách z našeho oboru v České 

republice i ve světě. Kromě toho umísťujeme na tyto profily i zajímavé příspěvky sdílené ze sociálních sítí našich 

členských firem. Je tedy na každém členovi, jak bude sám aktivní. 
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 Finanční zpráva 

Popis účetní jednotky 
Účetní jednotka: Svaz zakládání a údržby zeleně 

Sídlo: Údolní 567/33, 602 00 Brno 

Právní forma: sdružení, svaz – právnická osoba zapsaná v OR, IČO: 26529831 

Rozhodující předmět činnosti: činnost profesních organizací - nestátní nezisková organizace 

Datum vzniku společnosti: 17. dubna 2001 

Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:  

Účetní jednotka neúčtuje o základním kapitálu 

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: 

Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku. 

Organizační struktura účetní jednotky a její cíle, poslání a činnosti: 

Účetní jednotka je spolkem ve smyslu ust. § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., jehož hlavní činností je uplatňování 

společného zájmu spočívajícího ve zvyšování vážnosti, kvality a významu zahradní a krajinářské tvorby v České 

republice. Spolek je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka 

L 8536. Byla vytvořena za účelem zvyšování vážnosti, kvality a významu zahradní a krajinářské tvorby (ZaKT). 

Sdružuje právnické a fyzické osoby, zabývající je ZaKT, výrobou materiálů a mechanizačních prostředků pro tuto 

tvorbu, projektováním, inženýrskou činností, výchovou a vzděláváním, výzkumem a informačními službami  

v oblasti. Posláním a cílem je především zvyšování odborné úrovně svých členů a oboru ZaKT, spolupráce  

s profesními svazy v rámci EU v oboru, organizování a poskytování poradenských a výchovně vzdělávacích služeb 

formou kongresů, seminářů, školení, organizování výstav, veletrhů a akcí v oboru ZaKT. Podporovat odborné 

vzdělání a výchovu zaměstnanců členských firem. Spolupracovat se zahradnickým školstvím všech stupňů. 

Výše popsané cíle a poslání patří do činnosti hlavní, do činnosti vedlejší hospodářské či doplňkové patří příjmy  

z reklamní činnosti a účast nečlenů svazu na akcích. 

 

Organizační údaje: 

Dle Stanov SZÚZ § 10 jsou orgány svazu: 

a) Shromáždění členů 

b) Představenstvo 

c) Kontrolní a revizní komise 

d) Stavovský soud 

e) Ředitel 

 

Účetní jednotka nemá podíl na jiné obchodní společnosti ani družstvu. 

Údaje o zaměstnancích 

Zaměstnanci společnosti Běžné účetní období Minulé účetní období 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 2 2 

Mzdové náklady 888 841 

Náklady pojištění SP a ZP 247 237 
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 Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (v tis. Kč) 

AKTIVA Stav k 1.1. 2017  K 31.12. 2017 
Dlouhodobý nehmotný majetek (ocenitelná práva 

 

100 100 

Hmotné movité věci a jejich soubory 

 

92 92 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

 

202 202 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem  394 394 

Dlouhodobý majetek celkem 0 0 

Pohledávky celkem 

 

123 61 

Krátkodobý finanční majetek celkem  937 1200 

Jiná aktiva 3 14 

AKTIVA CELKEM 1063 1275 

PASIVA   
Vlastní jmění  732 842 

Výsledek hospodaření 111 265 

Cizí zdroje 220 281 

Jiná pasiva 6 67 

PASIVA CELKEM 1063 1388 

 

Výkaz zisků a ztráty ve zjednodušeném rozsahu (v tis. Kč) 

Název položky Činnost 

hlavní 

Činnost 

hospodářská 

Celkem 

NÁKLADY    
Spotřeba materiálu, energie a ostatních 

neskladovaných dodávek 

 

78 21 99 

Náklady na cestovné 

 

92 6 98 

Náklady na reprezentaci 

 

35 

 

0 35 

Ostatní služby 

 

1424 72 1496 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 

 

115 0 115 

Osobní náklady celkem 

 

888 270 1158 

Ostatní náklady celkem 

 

76 4 80 

Poskytnuté příspěvky celkem  

 

108 5 113 

 

NÁKLADY CELKEM 

 

2816 378 3194 
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Název položky Činnost 

hlavní 

Činnost 

hospodářská 

Celkem 

VÝNOSY    
Provozní dotace 

 

199 0 199 

Přijaté příspěvky celkem 

 

1318  1318 

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 

 

1208 497 1705 

Ostatní výnosy celkem 

 

6 0 6 

 

VÝNOSY CELKEM 

 

2731 497 3228 

 

Výsledek hospodaření -85 119 34 
 

Dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění, nebyla roční účetní závěrka ověřena 

auditorem. Účetní jednotka neposkytla žádné dary, neúčastnila se veřejných sbírek. 

 

 

  

 

 

Výroční zprávu zpracovala:  

Ing. Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně, z.s. 

Tel: 777 581 544, e-mail: info@szuz.cz 
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