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Patnáct let na cestě k profesionalitě
V roce 2016 si
SZÚZ připomněl
patnáct let od
svého založení.
Za tu dobu jsme si
svou činností vydobyli společenský kredit a uznání, na které
můžeme být oprávněně hrdí.
To ovšem neznamená, že je možné
ustrnout, protože
současnost je jiná,
než byla doba, ve
které naše profesní
sdružení vznikalo.

Členská základna
na konci roku 2016
94 individuálních,
19 obchodních,
6 mimořádných
členů

Jak to začalo
Myšlenka založit profesní sdružení podnikatelů, kteří se zabývají zakládáním a údržbou zeleně, vznikla v roce 1998 na půdě Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Kromě
snahy vytvořit závazné oborové technologie chtěli čeští a moravští podnikatelé navázat styk
se západoevropskými firmami a institucemi. Blížil se totiž vstup České republiky do Evropské
unie a mezi podnikateli všech oborů panovala obava a nejistota, jestli republiku nezaplaví
zahraniční firmy, které těm českým seberou zakázky a práci. Impulsem pro vznik samostatného profesního svazu bylo setkání s představiteli evropské organizace ELCA (European
Landscape Contractors Association), která sdružuje profesní svazy evropských zemí. V roce
2001 vznikl tedy v České republice Svaz zakládání a údržby zeleně, který se stal prvním členem ze zemí východního bloku v ELCA. Prvním cílem bylo zajistit transformovaným, nově
vzniklým i obnoveným rodinným zahradnickým firmám chybějící informace.

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.

Odborné sekce
Členové Svazu zakládání a údržby zeleně mají možnost se 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 2016 měla ABAJ 35 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 2016 měla Sekce Zelené střechy 29 členů.
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Vzdělávání členů SZÚZ
Vzdělávání je na prvním místě v aktivitách SZÚZ. Ke vzdělávání členů SZÚZ a jejich zaměstnanců jsme v minulosti využili i možnosti čerpat prostředky z Evropské unie. V letech 2009–
2013 uskutečnil SZÚZ dva rozsáhlé vzdělávací projekty Zelená linie a Zahradnická perspektiva v celkovém objemu téměř 20 milionů. Široký záběr oboru se promítl do náplně teoretických kurzů a praktických workshopů, které zahrnuly jak měkké dovednosti, tak i praktickou
výuku. Vytvořili jsme dvanáct vzdělávacích modulů, v rámci projektů se uskutečnilo více než
100 týdnů výuky a do projektu se zapojilo na sedm set osob.
V říjnu roku 2016 jsme v rámci členské základny uskutečnili rozsáhlý průzkum vzdělávacích potřeb. Průzkum měl sloužit jako podklad pro podání žádosti o grant v rámci programu MPSV (ESF) Zaměstnanost, a to konkrétně výzva č. 60 „Vzdělávání – společná cesta
k rozvoji“. Ze 115 členských firem vyplnilo dotazník 46 firem a 9 firem uvedlo, že nemá zájem o vzdělávání. Dotazník zjišťoval zájem o vzdělávání ve čtyřech oblastech, a to:
– Manažerské (firmy projevily zájem proškolit ve čtyřech různých kurzech 78 lidí)
– Zahradnické (firmy projevily zájem proškolit ve 25 různých kurzech téměř 300 lidí)
– Technické (firmy projevily zájem proškolit ve 20 různých cca 70 lidí)
IT kurzy (firmy projevily zájem proškolit v sedmi různých kurzech cca 50 lidí)
I když byl příjem žádostí do grantové výzvy pro vyčerpání alokované částky zastaven dříve,
než jsme stačili žádost zodpovědně připravit, je předpoklad, že bude výzva znovu otevřena.
Výsledek dotazníkového šetření bude sloužit jak pro podání žádosti, tak i pro plánování běžných vzdělávacích akcí.

Propagace oboru – odborné soutěže
Jedním z cílů a úkolů Svazu zakládání a údržby zeleně je propagovat obor a zejména 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. Zúčastněné firmy
se veřejně přihlašují k odpovědnosti za svou práci a mohou poměřit její kvalitu. Dokazují také
svou invenci ve spolupráci s dobrým projektantem a osvíceným investorem. Umístí-li se v
soutěži, mají právo se svou prací pochlubit a veřejnost má právo se dozvědět, kdo odvádí
kvalitní práci.
Ve snaze zmapovat vývoj oboru v posledním desetiletí jsme v roce 2015 uspořádali retrospektivní přehlídku Zahrada desetiletí, kde vítěze vybírala široká veřejnost. V roce 2016 jsme
se ohlédli za soutěží Park roku a v soutěžní přehlídce Park desetiletí se hlasovalo pro cenu
veřejnosti a odborná porota vybírala Park desetiletí.
Soutěže poutají pozornost širší veřejnosti a 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.
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Soutěž mladých zahradníků Lipová ratolest
Od roku 2008 pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně soutěž pro studenty středních zahradnických škol Lipová ratolest. Na rozdíl od mnoha podobných profesních soutěží pro budoucí
zedníky, tesaře a jiná řemesla zůstává práce mladých zahradníků zachována pro budoucnost.
Je to zásluha především pracovníků jihlavského magistrátu, kteří soutěž z uzavřeného areálu
brněnského výstaviště přenesli v roce 2010 do ulic města, takže výsledkem třídenního klání
mladých zahradníků je plocha zeleně, která město obohacuje. Mladí zahradníci již zanechali
svou stopu v Olomouci, Třinci, Rousínově, Ostravě, Plzni a Praze. Soutěže se zúčastňuje
deset čtyřčlenných družstev ze středních zahradnických škol z celé České republiky. Po celou
dobu soutěžící sleduje a hodnotí odborná porota, jejichž členy jsou zástupci partnerského
města, projektanta a majitelé členských firem. Cílem soutěže je zvýšit kvalitu a zručnost budoucích zahradníků, ukázat školám, jak se mění profese zahradníka-krajináře a ukázat také
veřejnosti, že pro tuto profesi je potřeba zručnost, inteligence a vysoké pracovní nasazení.

Odborný 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. V roce 2016
jsme tedy již po dvanácté posílali tento čtvrtletník na téměř 4000 adres – městským a obecním
úřadům, zahradnickým a stavebním firmám, projektantům, školám, studentům. Od roku 2017
končí éra časopisu „zdarma“ a zájemci si musí časopis INSPIRACE předplatit.

Nejdůležitější jsou lidé
Svaz zakládání a údržby zeleně je svou podstatou nezisková organizace. Ta ke svému fungování potřebuje finance, zázemí a lidi. V předcházejících řádcích jste mohli číst, co všechno
svaz udělal, zorganizoval, vydal… Nic z toho by nebylo, pokud by ve svazu nebyli lidé – vizionáři, výkonní pracovníci, podporovatelé, lektoři. Za patnáct let trvání působily v představenstvech a radách sekcí desítky lidí, kteří jako dobrovolníci, bez nároků na odměnu, nezištně
pracují pro obor. Z jejich práce těží celý obor zahradní a krajinářské tvorby. Není zde sice
prostor všechny vyjmenovat, ale patří jim velký dík.
Stejně tak patří poděkování majitelům Vám, členům Svazu zakládání a údržby zeleně, kteří
se svými členskými příspěvky podílejí 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.

Ing. Jana Šimečková
ředitelka SZÚZ
26. ledna 2017

Finanční souhrn
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Finanční souhrn
Svaz zakládání a údržby zeleně ke své činnosti využívá příjmů z členských příspěvků a příjmů z ostatní činnosti. Níže je uveden finanční souhrn příjmů a výdajů, který vychází z informací účetní firmy ke dni 25.1. 2017. Struktura příjmů v roce 2016 byla následující.

3 075 574 Kč

PŘÍJMY CELKEM
STRUKTURA PŘÍJMŮ

1 273 764 Kč

1 801 810 Kč

Členské příspěvky

Ostatní

PŘÍJMY
Příjmy
Členské příspěvky SZÚZ+ABAJ+ZeS
Dotace (projekt Zelené střechy)
Dary členové SZÚZ (Lipová ratolest)
Reklama (Inspirace, veletrhy, publikace…
Vložné na soutěže
Vložné na akce
Sponzoři akcí

1 273 764 Kč
199 680 Kč
69 000 Kč
483 740 Kč
99 031 Kč
731 393 Kč
206 500 Kč

- Kč

400 000 Kč

800 000 Kč 1 200 000 Kč

Rozdělení příjmů
Dotace (projekt Zelené střechy)
Dary členové SZÚZ (Lipová ratolest)
Reklama (Inspirace, veletrhy, publikace ZS)
Vložné na soutěže (ZS, PD, ZR, LR)
Vložné na akce
Sponzoři akcí (Zelená střecha, Park…
- Kč

200 000 Kč 400 000 Kč 600 000 Kč 800 000 Kč

Příjmy členové

2 881 782 Kč

VÝDAJE CELKEM
STRUKTURA VÝDAJŮ

Nečlenové

948 329 Kč

1 933 453 Kč
Režijní

Stav účtů Moneta Money k 31.12. 2016:
Stav účtu FIO banka k 31.12. 2016:
Zůstatek pokladny k 31.12. 2016:

Ostatní

917 025 Kč
8 280 Kč
7 407 Kč

Akce SZÚZ 2016
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Akce SZÚZ 2016
Termín

Akce

Místo

LEDEN
12.1.

Shromáždění členů sekce Zelené střechy

Brno

13.1.

Shromáždění členů Asociace biobazénů a jezírek

Brno

13.14. 1.
20. 1.

Prezentace SZÚZ na akci Zelená burza a Trendy 2016
a koupacích jezírek
Marketing firmy, ekonomická bezpečnost firmy

21.1.

Shromáždění členů SZÚZ

21.23. 1.

Prezentace členů ZeS na veletrhu Střechy Praha

Brno, Obříství
Dalešice
Dalešice
Praha

ÚNOR
10. 2.

Řez kmenných tvarů ovocných dřevin: seminář a workshop

11.2.

Zahrada není hra II. s Ing. Jitkou Trevisan

Brno, Chudčice
Brno

23. 2.

Zelené střechy/Vegetační souvrství: plánování, realizace, údržba

Brno

BŘEZEN
8.–9. 3.

ABAJ: seminář problematika biofilmových systémů Hydrobalance

14.3.

Seminář Ochrana veřejné zeleně před škodlivými organismy

Brno

17. 20. 3.
22. 3.

Prezentace členů SZÚZ na veletrhu FOR GARDEN

Praha

Výsadba stromů: seminář a workshop

Brno

23. 24. 3.

Schodiště a zídky z přírodního kamene – workshop

Praha

Znojmo

DUBEN
14.4.

Způsoby protierozní ochrany svahů: seminář a workshop

Brno

KVĚTEN
26. 28.5.

Exkurze Historie a současnost Zahradní a krajinářské tvorby

jižní Morava

ČERVEN
6.–7., 14.6.

Hodnocení soutěže Zelená střecha roku

ČR

16. 6.

Veřejná biokoupaliště: seminář a exkurze

České Budějovice

17.–18.6.

Exkurze koupací jezírka: jižní Čechy a Rakousko

24.–25.6.

Osejeme Lysou horu – happening

Beskydy

27.–29.6.

Hodnocení soutěže Zahrada roku

ČR

Jižní Čechy, R

ČERVENEC
12. 7.

Tour de pereny (Dendrologická a Botanická zahrada)

Praha

ZÁŘÍ
9.9.

Seminář Zahrady pro radost a vyhlášení výsledků Zahrada roku

Brno

20.  22.9.

Soutěž mladých zahradníků LIPOVÁ RATOLEST
s doprovodným seminářem
Prezentace členů SZÚZ na veletrhu FOR ARCH

Praha

Konference Zelené střechy a vyhlášení výsledků ZS roku
Vyhlášení výsledku Zelená střecha roku
ŘÍJEN

Praha

20. 24. 9.
23. 9.
4.–6. 10.

Hodnocení soutěže Park desetiletí

18.10.

Park desetiletí výsledky, konference Zeleň ve veřejném zájmu

Praha

ČR
Praha

LISTOPAD
17.–18. 11.

Rozšířené zasedání představenstva

Český ráj

PROSINEC
6. 12.

On–line marketing

Brno

12. 12.

Vetikální zahrady

Brno

Členská základna
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Členská základna
Stav členské základny v průběhu roku 2016
SZÚZ
odstupující

Kaisler s.r.o.

individuální

odstupující

Ing. Jiří Hájek-zakládání zahrad

individuální

nový

ALFA Zahrady s.r.o.

individuální

nový

Bened zahradní architektura s.r.o.

individuální

nový

Zahrada Brno s.r.o.

individuální

nový

AGRO Brno Tuřany a.s.

individuální

nový

Zahradnictví flos, s.r.o.

obchodní

nový

PROPARK s.r.o.

individuální

nový

Ing. Alena Kasíková

individuální

nový

GARTENSTA PLUS s.r.o.

individuální

nový

Střední zahradnická škola Ostrava

přidružený

nový

ITTEC, s.r.o.

obchodní

ZeS
nový

Jaromír Nigrin

individuální

ABAJ
odstupující

Vojtěch Halámek

individuální

odstupující

Tlia Šemora Pavel

individuální

odstupující

Hannah Instruments Czech

obchodní

nový

OASE

obchodní

nový

PROPARK s.r.o.

individuální

nový

Jaromír Nigrin

individuální

Časopis Inspirace
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Časopis Inspirace
Od roku 2005 se SZÚZ podílí na vydávání odborného čtvrtletníku INSPIRACE. Filosofii rozesílání časopisu „zdarma“ jsme přejali od zakladatele pana Alfreda Burgstallera. V roce 2010
SZÚZ odkoupil práva na vydávání časopisu a od roku 2011 jsme jeho jediným vydavatelem.
Doposud byl rozesílán čtvrtletník zdarma na téměř 4000 adres – městské a obecní úřady,
velké stavební firmy, realizační zahradnické firmy, projektanti, školy, studenti.
K tomu, aby bylo možné rozesílat téměř 4 000 ks zdarma je potřeba vybrat na inzerci téměř
600 000 Kč ročně. S nedostatkem financí se Inspirace potýká od začátku. Proto od r. 2011
platil každý člen za reklamu v seznamu členů částku 2000 Kč/rok, čímž získal svaz pro Inspiraci příjem ve výši 160 000 Kč. Pro rok 2016 byl tento poplatek zrušen bez náhrady, aniž bylo
navrženo, čím se bude výpadek kompenzovat.

Inspirace jako propagační médium SZÚZ
Svazový časopis Inspirace slouží kromě vzdělávání také k propagaci členů a akcí SZÚZ, případně jako reciproční médium, díky kterému získává svaz protislužbu. Veškerými náklady na tisk,
grafickou a redakční přípravu je ovšem zatíženo středisko INSPIRACE, což zkresluje skutečnost.
Rozúčtování nákladů
Pro seriózní plánování budoucích nákladů i pro "narovnání" výsledků akcí je potřeba tyto náklady vyčíslit. K vyčíslení nákladů je použita výrobní cena jedné stránky časopisu, tj. 3 400 Kč.
Pokud bychom k prezentaci používali jakékoliv jiné médium, byly by náklady několikanásobně
vyšší. Uveřejňování informací o soutěžích je nutnou podmínkou plnění sponzorských smlu v.
Jak je patrné z níže uvedené tabulky, částka se téměř rovná ztrátě, kterou má v roce 2016 středisko Inspirace.

Seznam členů v jednotlivých číslech
Sekce Zelené střechy
Reciproční služby
ABAJ
Zahrada roku 2016
Park desetiletí
Lipová ratolest
Celkem

37 400,00 Kč
27 200,00 Kč
0,00 Kč
11 300,00 Kč
6 800,00 Kč
20 400,00 Kč
3 400,00 Kč
106 500,00 Kč

Vzhledem k nepříznivému vývoji se představenstvo SZÚZ na zasedání dne 7.9. 2016
rozhodlo od roku 2017 nadále již časopis nerozesílat zdarma, ale posílat jej pouze těm, který
si jej předplatí. Toto rozhodnutí schválilo i rozšířené zasedání představenstva v listopadu
2016. Představenstvo dále odsouhlasilo, že SZÚZ zadá přípravu automatického registračního
a fakturačního systému tak, aby bylo možné si časopis objednávat on-line. Pro tento systém
vyčlenilo částku 35 000 Kč. Systém byl spuštěn v polovině prosince 2016.
Layout časopisu pro tištěnou podobu byl proveden v lednu 2016. Na grafické stránce tištěné
verze spolupracujeme s firmou Tiskárna Didot, spol. s r.o. a tuto spolupráci chceme zachovat.
Členové SZÚZ budou i nadále dostávat jeden výtisk zdarma. Mají také možnost objednat
předplatné Inspirace některému ze svých obchodních partnerů, případně potenciálním
investorům (městské a obecní úřady). Roční předplatné bylo stanoveno ve výši 260 Kč.

Webové stránky, facebook
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Webové stránky, facebook
Webové stránky statistika
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2016
Návštěvnost webových stránek

www.szuz.cz

www.abaj.cz

zelenestrechyinfo.cz

Návštěvnost stránek Park desetiletí/– hlasovalo 6 629 osob, návštěvnost stránek 22 318 za 5 týdnů.

Facebook
Svaz zakládání a údržby zeleně
1 199/ Celkový počet To se mi líbí stránky
Asociace biobazénů a jezírek
268/ Celkový počet To se mi líbí stránky
Zelené střechy
419/ Celkový počet To se mi líbí stránky

Park desetiletí
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Park desetiletí
Členové poroty
Ing. arch. Laura
Jablonská
– nominace
Fakulty architektury ČVUT
Ing. Přemysl
Krejčiřík, Ph.D.
– nominace
Zahradnické fakulty
MENDELU
Ing. Martina Havlová –
nominace Společnosti pro
zahradní a krajinářskou
tvorbu
Ing. Eva Voženílková –
nominace Ministerstva životního prostředí
Ing. Petr Šiřina –
nominace Výzkumný ústav
Silva Taroucy pro krajinu
a okrasné zahradnictví
v Průhonicích
Rostislav Ivánek –
nominace
Svazu zakládání a údržby
zeleně

Partneři soutěže

Smyslem retrospektivní přehlídky bylo upozornit na skutečnost, že dílo tvůrce parku není nikdy hotovo. Je třeba je stále tvůrčím způsobem rozvíjet,
usměrňovat, a především je nutné o parky pečovat. Možnost přihlásit se do přehlídky Park
desetiletí měli investoři či projektanti 24 oceněných děl v soutěži Park roku, Možnosti využilo
patnáct parků, které posoudila odborná porota ve dnech 4. – 6. října 2016. Členy poroty byly
osobnosti jmenované respektovanými oborovými institucemi a vysokými školami. Porota posuzovala především kvalitu péče a údržby i to, jak navržené řešení parku prověřil čas, jak
park slouží veřejnosti. Široká veřejnost měla možnost se zapojit do ankety o Cenu veřejnosti
na webové stránce parkdesetileti.cz, kde jsou jednotlivá díla představena. Do hlasování se
zapojilo téměř 8 000 hlasujících.
1.místo: Park Komenského ve Zlíně
Přihlašovatel: Statutární město Zlín
Autoři projektu: . Studie – Ing. Václav Babka, Ing. arch. Pavel Mudřík, Mgr. Ing. Lucie Radilová, DiS.,
Ing. Zdenek Sendler/ Projekt – Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler – Babka, Pavel
Mudřík Architects.
Realizace (2014): Generální dodavatel PSG – International a.s.,
zahradnické práce ACRIS zahrady s.r.o.,
Péče a údržba: Statutární město Zlín – Odbor městské zeleně
2. místo (porota) a 3. místo Cena veřejnosti
Obnova parku na Slovanském náměstí, Brno-Královo Pole
Přihlašovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Královo Pole
Autoři projektu: Ing. Zdenek Sendler, Ing. Václav Babka, Ing. arch. Radko Květ
Realizace (2005-2006): COOPTEL, stavební a.s. (generální dodavatel),
Ing. Jiří Vrbas – firma „KVĚT“ (subdodavatel sadových úprav), Péče a údržba: PARK v.o.s.
3. místo – Park Mlýnská strouha v Plzni
Přihlašovatel: Správa veřejného statku města Plzně
Autoři projektu: AWIDA, doc. Dr. Ing. Dana Wilhemová, prof. Ing. Jiří Damec, CSc.
Realizace (2008–20010): Vodohospodářské stavby, s.r.o., Teplice, divize Plzeňské komunikace
Péče a údržba: Zahradní a parková s.r.o. – vegetační prvky, Pavel Lindauer – vodní plocha, závlahy
3. místo (porota a 2. místo Cena veřejnosti)
Revitalizace parku na říčním ostrově Santos v Sušici
Přihlašovatel: Nadace Proměny Karla Komárka / Město Sušice
Autor projektu: Ing. Pavel Šimek – Florart
Realizace: Sdružení LF & P SANTOS, vedoucí účastník sdružení Purum s.r.o.
Výtvarné prvky: Václav Fiala, Dokončení projektu: 2013 / Péče a údržba: Ivanka Nováčková
Cena veřejnosti 1. místo (4878 hlasů)
Balneopark Vincenze Priessnitze
Ocenění poroty za veřejné zpřístupnění a novou reminiscenci historie vodní léčby V. Priessnitze v autentickém přírodním a krajinářsky ztvárněném prostředí
Přihlašovatel a investor: Společnost Vincenze Priessnitze, z.s.
Autoři projektu: FLORART – doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D, Ing. Martin Kovář, Ing. Zdena Rudolfová
Realizace: ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Otevření areálu: Srpen 2010/ Péče a údržba: Společnost Vincenze Priessnitze, z.s.
Zvláštní cena – Klášterní zahrady v Litomyšli
Přihlašovatel: Město Litomyšl
Autoři projektu: Ing. Václav Babka, Ing. arch. Radko Květ, Ing. Zdenek Sendler,
Realizace: Profistav, s.r.o., Péče a údržba: Městské služby Litomyšl, s.r.o.

Zahrada roku
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Zahrada roku

Odborná porota

Radmila
Fingerová
Dana
Makrlíková
Petr Mičola
Jaromír Nigrin
Vít Beran
Martin Závodný

Soutěž Zahrada roku vyhlásil letos
Svaz zakládání a údržby zeleně již po čtrnácté, ale svým způsobem poprvé. V roce 2016 se
soutěž Zahrada roku oddělila od soutěže Park roku a vydala svou vlastní cestou. Chtěli
jsme přilákat do soutěže tvůrce i realizátory, kteří třeba doposud měli pocit, že vítězit mohou
jenom velké a nákladné zahrady nebo renomovaní krajinářští architekti či dodavatelské
firmy. Snaha přilákat více soutěžících, i skutečnost, že v minulých letech byl často mezi zahradami minimální bodový rozdíl, vedla ke změně v oceňování zahrad. Odborná porota má
možnost ocenit více zahrad, kterým podle počtu dosažených bodů uděluje zlaté, stříbrné a
bronzové medaile. Porotci se také mohou rozhodnout, že některou medaili neudělí vůbec.
Do ročníku 2016 se přihlásilo deset soutěžních děl, která porota hodnotila v posledním červnovém týdnu. Na základě součtu bodových hodnocení všech porotců porota udělila dvě
zlaté (tyto zahrady získaly 94 respektive 96 % z maximálního počtu bod, jednu stříbrnou
(90 %) a dvě bronzové medaile (82–85 %).

Odborná porota
V uplynulých ročnících soutěže hodnotila odborná porota jak parky, tak i zahrady. Letos jmenoval Svaz zakládání a údržby zeleně porotu pouze pro soutěž Zahrada roku. Členství v porotě bylo nabídnuto i loňským vítězům soutěže Zahrada roku 2015 a obdobný postup bude
využíván i v dalších ročnících. Zahrady hodnotili porotci koncem června.
ZLATÁ MEDAILE
Dílo: Zahrada rodinného domu v Praze Braník
Zhotovitel: Zahradní architektura Martinov s.r.o., Další zhotovitelé: Jiří Štěpař – ASTRA
Autor projektu: Zahradní architektura Martinov s.r.o. – Ing. Barbora Eismanová, Ing. Ivan
Marek, Zdeněk Zburník
Dílo: Zahrada „U PÁLKUJÍCÍ KOČKY“
Zhotovitel: GARPEN zahradnická s.r.o., Autorka projektu: Ing. Markéta Pešičková
STŘÍBRNÁ MEDAILE
Dílo: ZAHRADA S HRÁČEM
Zhotovitel: ZAFIDO s.r.o., Další zhotovitelé: Blue Spring – Petr Novák/vodní prvky
Autor projektu: FLERA s.r.o. – Ferdinand Leffler, Natália Vataščinová
BRONZOVÁ MEDAILE
Dílo: Neslovice – bezbariérová zahrada,
Zhotovitel: EXTERIER-DESIGN s.r.o., ACRIS zahrady s.r.o. – realizace koupacího jezírka
Autor projektu: EXTERIER-DESIGN s.r.o. – Roman Dvořáček
Dílo: Rozkvetlá zahrada v Brně
Zhotovitel: Ing. Josef Zapletal
Autor projektu: Ateliér zahradní a krajinářské architektury – Ing. Zdeněk Sendler,
Ing. Radka Táborová

Lipová ratolest
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Lipová ratolest

Odborná porota
Petra Nigrinová
– za investora,
Přemysl Krejčiřík
Jana Drochytková
– za projekční
ateliér
Lukáš Rajtr,
Karel Fučík,
Aleš Kurz,
Petr Kaše,
Dominik Kaše
– za Svaz zakládání
a údržby zeleně.

Soutěž Lipová ratolest pro studenty a učně středních a vyšších zahradnických škol se uskutečnila ve dnech 20. – 22. září 2016 v Praze 3 na začátku ulice Koněvova. Volba místa nebyla
náhodná, ale měla odstartovat obnovu předzahrádek na pražském bulváru. Lokalita je součástí památkové rezervace, proto byl návrh Ateliéru Krejčiříkovi mírně konzervativní, aby respektoval charakter budov. Nově navržená úprava měla sjednotit prostor parteru ulice před
bytovými domy a zjednodušit pěstební péči o vegetaci. Úkolem soutěžících bylo založit deset
vzorových předzahrádek oddělených od chodníku odděleny žulovou kostkou. Soutěžící připravili plochu pro trvalkový záhon i pro trávník, vysázeli rostliny, položili kobercový trávník.
Soutěže se zúčastnilo deset čtyřčlenných družstev ze středních zahradnických škol
z celé České republiky. Po celou dobu soutěžící sledovala a hodnotila odborná porota.

Výsledky soutěže mladých zahradníků 2016
1. místo: Střední zahradnická škola, Ostrava, p.o.
Soutěžící: Tereza Fuchsová, Petr Pasič, Vojtěch Schikora, Štěpán Otipka
2. místo: Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice
Soutěžící: Věra Kastlová, Kristýna Mazáková, Boris Švéda, Marek Volf
3. místo: Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
Soutěžící: Eliška Váchová, Tereza Harapátová, Jan Rotter, Karel Fink
3. místo: Česká zahradnická akademie Mělník, střední škola a vyšší odborná škola,
příspěvková organizace
Soutěžící: Eva Hříbalová, Václav Kolář, Richard Stránský, Ondřej Šindelář
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Zelené střechy – naděje pro budoucnost II.

Zelené střechy – naděje pro budoucnost II.
Pod tímto názvem jsme v roce 2016 realizovali projekt podpořený Ministerstvem životního
prostředí v grantovém řízení pro NNO. Nositelem projektu byla odborná sekce Zelené střechy při SZÚZ a projekt navázal na systematickou činnost, kterou se svaz v oblasti ozeleňování střech a konstrukcí zabývá již od svého vzniku v roce 2001.
Nejdůležitější aktivitou projektu bylo dokončení a vydání publikace „Vegetační souvrství zelených střech – standardy pro navrhování, provádění a údržbu“. Pracovní skupina složená z patnácti odborníku dokončila dokument v červnu 2016. Poté prošel dokument odbornou a jazykovou korekturou. V srpnu byl dokument předán ke grafickému zpracování
a začátkem září k tisku. Vytištěný dokument byl představen 23. září 2016 u příležitosti konference Zelené střechy – naděje pro budoucnost. Standardy stanovují zásady a požadavky pro
navrhování, provádění a údržbu střech s vegetačním souvrstvím. Dokument popisuje různé
způsoby ozelenění a rovněž používané materiály a vegetaci. Tyto standardy by měly sloužit
jako doporučení pro projektanty, investory a zhotovitele zelených střech. Standardy si mohou
zájemci po vyplnění krátkého dotazníku stáhnout na www.zelenestrechy.info.
Druhou aktivitou bylo uspořádání dvou vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost, na
kterých jsme seznamovali účastníky s dokumentem „Vegetační souvrství zelených střech –
standardy pro navrhování, provádění a údržbu“. První seminář se uskutečnil v Brně 24. února
2016, druhý seminář, respektive odborná konference v Praze 23. září 2016.
Třetí aktivitou bylo uspořádání třetího 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, hodnocení soutěže odbornou porotu se uskutečnilo
6.7. června. Výsledky byly vyhlášeny v rámci konference „Zelené střechy – naděje pro budoucnost“ 23. září 2016 v Praze v rámci veletrhu FOR ARCH. Vítězná díla byla následně
představena v odborném tisku (časopis Inspirace, časopis Střechy-fasády-izolace, webový
portál Energeticky nenáročné budovy). Do soutěže se v roce 2016 přihlásilo dvanáct soutěžních děl. Odborná porota ocenila čtyři díla v každé kategorii, což dokazuje zvyšující se kvalitu
objektů využívajících příznivých účinků vegetace na střechách.
Čtvrtou aktivitou byla příprava, tvorba a vydání publikace „Zelené střechy – naděje
pro budoucnost II.“ Na přípravě publikace pracoval realizační tým od května. Příprava spočívala ve shromáždění textů a fotografií zelených střech oceněných v soutěži
Zelená střecha roku 2014–2015. Publikace byly vytištěna v první polovině září a poprvé distribuována na konferenci v Praze 23. září. Větší část nákladu pak byla rozeslána začátkem
prosince, a to na městské a obecní úřady. Brožura představuje dvě desítky kvalitních zelených
střech v České republice. Jsou to střechy na vzdělávacích i administrativních objektech, na
hotelech, střechy intenzivní i extenzivní, soukromé i přístupné veřejnosti.
Pátou aktivitou projektu byla prezentace tématu „Zelené střechy jako možné adaptační opatření na změnu klimatu“ na veletrzích Střechy Praha (PVA 21. - 23. 1. 2016) a veletrhu FOR ARCH (PVA Praha-Letňany 20.–24.9. 2016). Příprava spočívala v zajištění stavby
stánku a informačních materiálů o zelených střechách. Na veletrzích jsme formou poradenské
služby informovali návštěvníky z řad odborné i široké veřejnosti.
Součástí projektu bylo i naplňování webové stránky www.zelenestrechy.info. Stránky
byly v průběhu roku aktualizovány informacemi o projektu, o pořádaných akcích, odbornými i
věcnými informacemi o nových technologiích, doporučenými postupy, fotogalerií atd.
Z těchto webových stránek je možné přejít na profil Zelené střechy na Facebooku. Tento
profil slouží především k výměně informací, upozorňování na zajímavé akce a projekty.

Finanční zpráva
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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, vedená u Krajského soudu
v Brně, spisová značka L 8536 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
Organizační struktura účetní jednotky a její cíle, poslání a činnosti:
Účetní jednotka je sdružení - svazem, založeným dle zákona č. 83/1990 Sb., je dobrovolnou, nezávislou, nevládní a neziskovou profesní organizací, právnickou osobou zapsanou
v obchodním rejstříku SZÚZ a je veden u Krajského soudu v Brně, spisová značka L 8536.
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.

Finanční zpráva
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Údaje o zaměstnancích
Zaměstnanci společnosti

Běžné účetní období

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

2

Mzdové náklady

841

Náklady pojištění SP a ZP

237

Pohledávky a závazky
Sledované období
Pohledávky
Z obchodního styku

Ostatní

Před lhůtou splatnosti

4

Po lhůtě splatnosti, z toho:

48

Do 30 dnů

48

42

Do 60 dnů

1

Do 365 dnů

41

Závazky

Sledované období
Z obchodního styku

Před lhůtou splatnosti

Ostatní

12

13

Informace o hmotném a nehmotném majetku
Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
Skupina

Pořizovací cena

Oprávky, vyřazení

Zůstatková cena

Běžné období

Minulé
období

Běžné období

Minulé
období

Běžné
období

Minulé
období

SMV

92

92

92

92

0

0

Jiný DHM

202

202

197

197

0

0

majetku

Finanční zpráva
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Dlouhodobý nehmotný majetek
Pořizovací cena
Skupina
majetku

Běžné

Oprávky, vyřazení

Zůstatková cena

období

Minulé
období

Běžné
období

Minulé
období

Běžné
období

Minulé
období

100

100

100

83

0

17

Software
Ocenitelná
práva

O zřizovacích výdajích nebylo účtováno
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.
Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a vedlejší (hospodářské) činnosti a pro účely
daně z příjmu právnických osob:
Příjmy
A)

C)

Výdaje

ř. v
DPPO

Rozdíl

Nedaňové
Hlavní činnost- akce

763

2 136

- 1 373

Dotace- granty

301

222

79

Celkem
B)

ř. v
DPPO

1 064

101

2 358

70

- 1 294

Daňové
Činnost vedlejší- hospodářská

656

Členské příspěvky přijaté

1 343

celkem
Součty /HV

594

63

0

1 343

1 999

594

1 405

3 063

2 952

111

2 407

2 358

49

656

594

62

2 908

2 774

111

110

Výkaz zisku a ztrát
Příjmy hlavní činnost
Příjmy
činnost
součty

hospodářská

