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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SZÚZ 
 

Vážení a milí kolegové,  

jako končící předseda chci shrnout a také zhodnotit činnost Svazu za období 2011– 2014. Kromě čísel a faktů 
chci uvést i obecné úvahy a otázky spojené s činností SZÚZ tak, jak je vnímám já. 
Kolem nás (tedy i kolem Svazu) se zásadním způsobem a rychlostí všechno mění a vyvíjí (ekonomické a politické 
vztahy, technický rozvoj, stejně tak např. počasí a samozřejmě i lidé kolem nás). Procesy vývoje a změn se až 
neuvěřitelně zrychlují, v současnosti žijeme v době a v systému „překotného vývoje“. „Systém překotného vývoje“ 
zdánlivě vyžaduje i to, abychom přestali uvažovat a přemýšlet, protože na to díky rychlému vývoji a nutnosti 
vstřebávat změny „není čas“. Jaká je a bude v „systému překotného vývoje“ pozice a vůbec samotná potřeba 
existence tak tradičního řemesla, jako je Zahradník?  Bude-li profese zahradníka dále potřeba, má smysl sdružo-
vat se (podle profesního klíče) nebo lépe fungovat „sám za sebe“ a „sám na svém písečku“?  
 Myslím si, že zahradníci budou i nadále potřeba. Tipuji, že toto řemeslo zůstane hodně konzervativní a tradiční, 
dokonce se bude zčásti vracet ke svým kořenům. Získávat více prostoru pro profesi v době „systému překotného 
vývoje“ bude vhodné společným postupem, zejména v některých záležitostech. Obávám se, že v budoucnu si jed-
notlivec nedokáže sám zajistit ani tolik dílčích úkonů pro vlastní úspěšné podnikání, jako dosud (buď z vědomost-
ních, časových nebo finančních, či tzv. „vlivových“ důvodů). Profesní svaz může mít opodstatnění i v budoucnu a 
pro fungování SZÚZ bude platit následující:  

 
Pro mě osobně jsou všechny dílčí výhody a celková prospěšnost členství naší firmy v SZÚZ  zřejmé – vzdělávání 
(přesně takové, které ve firmě skutečně potřebujeme a které nás posouvá kupředu), výměna zkušeností, vzájemná 
výpomoc, ekonomický výhodná propagace po celé ČR, pomoc odbornému střednímu školství, propagace kvalitní 
práce v našem oboru.  
 
Rád jsem se na činnosti SZÚZ podílel a bylo mi ctí být čtyři roky předsedou představenstva Svazu zakládání a 
údržby zeleně. Během následujících 3-5 let nebudu moci věnovat dostatek času výkonu funkce předsedy. Nadále 
chci pro Svaz aktivně pracovat a věřím v jeho prospěšnost takovým způsobem, že budu kandidovat do Předsta-
venstva nebo Revizní komise a budu-li zvolen, mohu vykonávat pozici místopředsedy – tj. nezříkám se pozice 
statutárního zástupce, budu-li do ní zvolený. 
 

Ještě chci shrnout, které tři skutečnosti jsem považoval za roky 2011– 2014 za nejdůležitější. První je naplnění 
vzdělávacího grantu „Zahradnická perspektiva“ jako akce, která neměla do té doby ve Svazu a ani v celém obo-
ru zahradní a krajinářské tvorby obdoby. Všechny nabyté zkušenosti se jednotlivým firmám i svazu zúročují. Druhá 
zásadní skutečnost je z podzimu roku 2014 a konkrétní klíčový okamžik probíhal na rozšířeném představenstvu 
ve Sluňákově dne 5 a 6. 12. 2014. Tady po dlouhé a únavné (nicméně nutné) diskuzi členové rozhodli, že svaz 
má nadále propagovat a u svých členů vyžadovat dodržování hodnot zahradnického řemesla a poctivosti podni-
kání a to i nad rámec toho, co v současnosti vyžaduje „rychlý systém překotného vývoje“.  Za třetí jsem rád, že 
jsme na konci r. 2014 provedli průzkum u členských firem za pomoci profesionální agentury.   
 
V kanceláři po celou dobu mého předsednictví pracovala jako ředitelka Ing. Jana Šimečková a tajemnice Ing. 
Hana Pijáková. Myslím, že je to velmi dobrá kancelář i pro budoucí činnost SZÚZ. 
Jsem rád, že po celou dobu byl místopředsedou Karel Fučík. 

Na závěr chci z celého srdce a s velikým uznáním a vděkem poděkovat všem, kdo Svazu v období 2011– 2014 
jakkoliv pomáhali a pomohli a vyjádřit přesvědčení, že SZÚZ  čeká dobrá budoucnost. 

          

Rostislav Ivánek 

 

 

Každá firma bude mít pro členství ve Svazu jiný důvod (několik důvodů) a každý jednotlivec tedy bude 

od Svazu očekávat „něco jiného“.  Bude – li profesní a volený aparát umět naplnit většinu požadavků 

většiny členů, bude SZÚZ vnímán jako dobrý a potřebný. 
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke dni 31. 12. 2014 měl Svaz zakládání a údržby zeleně 97 členů. V průběhu roku ukončili členství tři 

individuální členové a jeden obchodní člen. Do svazu vstoupili dva individuální členové, dva obchodní 

členové a jeden přidružený člen.  

 
 97 členů 2014 k 31. 12. 2014 Typ členství 

odstupující k 1. 1. 2014 Ing. Renata Pešičková PERENY obchodní 

odstupující k 1. 1. 2014 Josef Janků- Arboretum Šmelcovna individuální 

odstupující k 1. 1. 2014 Ing. Pavel Chlouba individuální 

odstupující k 31. 12. 2014 RAINING service s.r.o. individuální 

nový od 1. 2. 2014 Leone Garden s.r.o. individuální 

nový od 1. 3. 2014 Ing. Tomáš Vajčner obchodní 

nový od 1. 6. 2014 IRIMON, spol. s r.o. obchodní 

nový od 1. 6. 2014 Flera s.r.o. individuální 

nový od 1. 7. 2014 ZF MENDELU  přidružený 

 

Z uvedených 97 členů SZÚZ bylo 27 členů Asociace biobazénů a jezírek a 21 členů sekce Zelených 

střech. ABAJ navíc sdružoval 11 firem, zajímajících se pouze o problematiku jezírek a ZeS 8 firem 

specializujících se na zelené střechy. Celkem tedy SZÚZ sdružoval k 31. 12. 2014 celkem 116 firem 

a organizací. 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

obchodní členové 

mimořádní členové 

přidružení členové 

individuální členové 

Počet členů Svazu zakládání a údržby zeleně je víceméně konstantní.  

To ovšem neznamená, že by v členské základně nebyl pohyb.  
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AKCE SVAZU ZAKLÁDANÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ V ROCE 2014 
 

Zahradnická perspektiva - profesní vzdělávání  členů Svazu zakládání 

a údržby zeleně  (2011–2013) 
V březnu 2014 schválil poskytovatel dotace vyúčtování a závěrečnou zprávu projektu Zahradnická perspekti-

va financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 

státního rozpočtu ČR.  

Vyčerpaná hodnota dotace byla 17 700 000 Kč (oproti rozpočtované částce téměř 21 000 000 Kč).  Reali-

zace projektu znamenala rozpracovat navržená témata, oslovit lektory, připravit výukové materiály, najít 

místa pro konání kurzů, obstarat materiál pro praktické dílny, vytipovat místa pro konání odborných exkurzí a 

tisíce dalších úkonů.  

 

Při podávání projektové žádosti jsme stanovili monitorovací indikátory, které se nám nepodařilo v plném roz-

sahu splnit, což ale nevedlo ke krácení dotace.  

Monitorovací indikátor Cílová hodnota  Skutečnost % plnění 

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 12 12 100 

Počet podpořených osob 430 403 93,7 

Počet úspěšných absolventů kurzů 670 575 85,8 

Míra splnění hodnoty monitorovacích indikátorů   94,87 

 

Jak je patrné z tabulky, nebyly splněny indikátory počet podpořených osob a počet úspěšných absolventů 

kurzů. Indikátor počet podpořených osob byl splněn na 93%. Vzhledem k tomu, že každá podpořená osoba 

mohla být započítána pouze jednou, bylo na počátku projektu velmi obtížné míru tohoto indikátoru stanovit. 

Vzhledem k horšící se ekonomické situaci si firmy (zapojené subjekty) ponechávaly v zaměstnaneckém poměru 

jenom omezený počet stálých zaměstnanců a ty potom posílaly na kurzy různého zaměření, proto se jména 

opakovala.  

Než zdůvodníme nesplnění počtu úspěšných absolventů kurzu, je nutné se podívat, v jaké společenské a eko-

nomické situaci se projekt realizoval. Žádost byla připravována v únoru 2010 a dopracována v prosinci 

2010. Počty účastníků jednotlivých kurzů byly stanoveny na začátku projektu podle zcela konkrétních poža-

davků členů SZÚZ, přesto ve chvíli, kdy došlo k realizaci kurzu, byla účast podstatně nižší, než byl předpo-

klad. Špatná ekonomická situace – především propad ve stavebnictví, na který je obor zakládání a údržby 

zeleně navázán – se projevila i v realizaci projektu. Firmy redukovaly počet zaměstnanců a nepřijímaly nové, 

což je se negativně projevilo na plnění monitorovacích indikátorů projektu. Proto jsme nabídli kurzy i novým 

členům Svazu zakládání a údržby zeleně – výsledkem byla žádost o podstatnou změnu – odchod jednoho 

subjektu a příchod nového subjektu. Administrativní náročnost zapojování nových subjektů a dlouhé období 

schvalování této změny (4 měsíce) představovalo ovšem velmi malou možnost reagovat na změny na pracov-

ním trhu: projekt byl takto zcela neflexibilní.  

Z uvedených důvodů je patrné, že se projekt potýkal s celou řadou problémů. Přesto se podařilo vytvořit 

všechny naplánované produkty – vzdělávací kurzy a dovednostní dílny, na které je možné v budoucnosti na-

vázat.  

Do 12 kurzů bylo zapojeno 924 zaměstnanců z 56 členských firem SZÚZ. Kurzy úspěšně dokončilo 575 

zaměstnanců.  V rámci tříletého projektu se uskutečnilo 352 školících dnů, tj. více než 70 týdnů teoretic-

kých i praktických školení. 
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Z níže uvedené tabulky vyplývá procento úspěšnosti účastníků jednotlivých kurzů. V prvním sloupci je počet 

původně přihlášených, ve druhém počet úspěšných absolventů, ve třetím sloupci procento úspěšnosti. Nejúspěš-

nější byli účastníci krátkodobých kurzů (délka trvání do 5 dnů), nejméně úspěšní dlouhodobých, které byly 

rozděleny na několik vícedenních setkání a celkově trvaly až 24 měsíců. Jedná se o kurzy Kvalifikovaný pra-

covník v péči o zeleň a Stavbyvedoucí zahradních a krajinářských úprav. Problémem bylo to, že v prvním 

kurzu se mnozí neúčastnili povinné praktické části a v druhém kurzu zase mnozí nesplnili závěrečné testy. 

V těchto kurzech ale došlo zároveň k největší úspoře finančních prostředků, které byly vráceny poskytovateli 

dotace. 

název kurzu 
přihlášených 

počet účastníků 

úspěšní 

absolventi 
% úspěšnosti 

Kvalifikovaný pracovník v péči o zeleň 153 53 35 

Týmový asistent v oboru zahradní a krajinné tvorby 63 32 51 

Stavbyvedoucí zahradních a krajinných úprav 98 30 31 

Kvalifikovaný stavitel koupacích jezírek 68 47 69 

Střešní zahrady 93 74 80 

Dlažby z přírodního kamene 79 70 89 

Schodiště a zídky z přírodního materiálu 109 90 83 

Dlažby a zídky z betonových prefabrikátů 72 33 46 

Stavíme se dřevem 63 47 75 

Realizace automatických závlah 22 15 68 

Osvětlení v zahradě 54 47 87 

Historie a současnost zahradní a krajinné tvorby 50 37 74 

CELKEM 924 575 62 
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Prezentace SZÚZ a odborných sekcí  na veletrzích a výstavách  

V roce 2014 Svaz zakládání a údržby zeleně a odborné sekce Zelené střechy a Asociace biobazénů a jezí-

rek prezentoval svou činnost a činnost svých členů na čtyřech veletrzích.  

Střechy Praha: PVA 23. – 25. 1. 2014  

Veletrh Střechy a Stavba Ostrava: 27. 2. – 1. 3. 2014  

Veletrh FOR GARDEN Praha:  

PVA 20. – 23. 3. 2014  

Veletrh FOR ARCH Praha: 16. – 20. 9. 2014 

Pro prezentaci na veletrzích byly vytvořeny 
tři prezentační velkoplošné bannery a letáky, 
které představují činnost SZÚZ a činnost jeho 
sekcí. Bannery jsme vystavili také ve dnech   
6. – 8. května 2014 v Poslanecké sněmovně 
na výstavě prezentující zahradnické profesní 
svazy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZAHÁJENÍ VÝSTAVY A BANNERY V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ 
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Na veletrhu Střechy Praha jsme zís-

kali výstavní plochu zdarma. Naší 

protislužbou byl cyklus přednášek na 

téma „Zelené střechy“, které členové 

ZeS na veletrhu přednesli. Výbava 

stánku byla pořízena z projektu Zele-

né střechy – zdravé prostředí do 

měst, který svaz získal koncem dubna 

roku 2014.  

 

 

Na veletrhu Střechy a Stavba Ost-

rava (27. 2. – 1. 3.) jsme získali také 

výstavní plochu zdarma, protože jsme 

nabídli sérii přednášek pro veřejnost  

na téma „Zelené střechy“.  

O náklady na stavbu stánku se 

podělili vystavovatelé 

z Moravskoslezského kraje, kteří se 

na výstavě prezentovali. 

 

 

 

Veletrh FOR GARDEN Praha: PVA 20. – 23. 3. 2014  

Svaz zakládání a údržby zeleně je již několik let partnerem tohoto veletrhu. Díky partnerství a odborné 

záštitě veletrhu získává pro své členy výhodně ceny výstavní plochy. Jako reciproční plnění je SZÚZ po-

řadatelem semináře Trendy při tvorbě 

zahrad, který je součástí doprovodného 

programu veletrhu. Svaz má k dispozici 

stánek 3 x 3 m² zdarma.  

Zvýhodněné ceny využilo v roce 2014 

devět členských firem, kteří vystavovali 

na veletrhu v samostatných expozicích.  
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Veletrh FOR ARCH Praha                           

PVA 16. – 20. 9. 2014 

Na veletrhu FOR ARCH Praha jsme opět vyjed-

nali zvýhodněnou cenu pro vystavovatele z řad 

členů SZÚZ, respektive Asociace biobazénů a 

jezírek.  Asociace biobazénů a jezírek se již 

podruhé aktivně zúčastnila veletrhu BAZÉNY, 

SAUNY & SPA, který je součástí souboru ve-

letrhu FOR ARCH. V hale 2 D postavila ABAJ  

společnou expozici – vzorové koupací jezírko. 

Zájem o prezentaci ovšem projevilo menší 

množství firem než v roce 2013 (4 firmy). 

Ve stánku SZÚZ byly k dispozici propagační materiály a seznamy jak členů sekce ABAJ, tak i Zelené střechy. 

 

Webové stránky - redesign 

V roce 2014 prošly kompletní úpravou jak webové stránky Svazu zakládání a údržby zeleně, tak i webové 
stránky Asociace biobazénů a jezírek. 
Webové stránky aktualizuje a upravuje tajemnice SZÚZ Ing. Hana Pijáková.  
Webmasterem je společnost První pozice s.r.o. 

Kromě grafické úpravy došlo 

k následujícím úpravám: 

V rámci zlepšení PR svazu  a Asociace 

biobazénů a jezírek jsme přistoupili 

k inovaci vzhledu webových stránek a 

úpravě na responzivní design. Stránky 

považujeme za důležitý zdroj informací 

o naší činnosti, našich akcích a 

v neposlední řadě o naší členské zá-

kladně. 

 

 

 U obou webů již seznam členů není 

statický, ale v podobě mapy. Ta zame-

zuje zvýhodnění firem začínajících na A. 

Mapu je možné oddalovat či přibližo-

vat a filtrovat firmy podle krajů.   
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Statistické údaje – návštěvnost webových stránek: Svaz zakládání a údržby zeleně za rok 2014 

 

 

SZÚZ má také zřízený profil na Facebooku, který má ke dni 31. 1. 2015 371 označení „to se mi líbí“. 
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Standardy pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek  a biobazénů  

Členové ABAJ schválili na svém zasedání dne 12. 2. 2014 velmi důležitý do-
kument s názvem „Standardy pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezí-
rek a biobazénů“. V České republice totiž doposud neexistoval žádný technic-
ký popis základních principů čištění vody v koupacích jezírkách či biobazénech, 
ani definice základních typů jezírek tak, jako v ostatních zemích Evro-
py. Členové Asociace biobazénů a jezírek vypracovali tento základní doku-
ment, mimo jiné proto, aby budovanými koupacími jezírky plnili očekávání 
zákazníků.  Koupací jezírko je totiž nadstandardní produkt, a pokud s ním 
uživatelé nebudou spokojeni, nemá šanci se na trhu z dlouhodobého hlediska 
úspěšně prosadit.   

Dodržování „Standardů“ je dobrovolné, ale stavitelé jezírek, kteří se jimi budou řídit, budou stavět kvalitní 
funkční koupací jezírka bez nadměrného výskytu řas s čistou vodou, minimální potřebnou péčí a s nízkými pro-
vozními náklady na základě nejnovějších poznatků z oboru.  

 
Oblast uplatnění 

Tyto standardy upravují požadavky na plánování, stavbu, provoz a rekonstrukci uměle založených kou-
pacích jezírek a biobazénů. Jedná se o zařízení, speciálně určená k plavání a koupání, izolovaná od podkla-
du, chráněná vůči okolnímu terénu, která jsou vybavena biologickým nebo biologicko-mechanickým čištěním 
(rostliny, živočichové, biofilm, mikroorganismy) s definovanými požadavky na kvalitu vody. 
Předmětem těchto pravidel nejsou koupaliště vybudovaná na přirozených vodách, koupaliště, zahradní okras-
ná jezírka, rybníky pro chov ryb, rybníky s přítokem a odtokem, tůně a dezinfikované bazény. Předmětem 
těchto pravidel nejsou rovněž přírodní veřejná koupaliště (s biologickou úpravou vody) ve smyslu zákona 
258/2006 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví, tzn. veškerá komerčně využívaná koupací zařízení s biolo-
gickou úpravou vody. Základní principy čištění a požadavky však platí obecně.  
Standardy definují nejdůležitější pojmy a  obsahují  základní požadavky a ukazatele pro plánování, realizaci 
a údržbu koupacích jezírek a biobazénů.  Určují, co musí obsahovat dokumentace pro realizaci, včetně zajiště-
ní bezpečnosti.  Standardy popisují doporučené požadavky na materiály používané v koupacím jezírku či 
biobazénu,  požadavky na izolaci od okolí, požadavky na hydroizolace. Důležitou součástí jsou doporučené 
fyzikální a chemické ukazatele pro plnící vodu a vodu v jezírku.  Nechybí informace o rostlinách vhodných do 
jednotlivých typů jezírek. Jsou zde také popsány základní kroky celoroční údržby koupacího jezírka či bioba-
zénu. Samostatná kapitola je věnována doporučenému postupu při rekonstrukci nefungujícího jezírka." 

 
Obsah 

Oblast uplatnění       
Definice koupacího jezírka, biobazénu   
  
Pojmy       
  
Princip udržení kvality vody – faktory čištění vody   
Privátní koupací jezírka a biobazény, rozdělení podle typů  
Požadavky na plánování, realizaci a údržbu    

– Požadavky na objekty    

– Požadavky na projekt     

– Doporučené kvalitativní ukazatele    

– Speciální požadavky na koupací jezírka   

– Speciální požadavky na biobazény    

– Péče o koupací jezírka a biobazény   
  

Rekonstrukce koupacích jezírek a biobazénů    
Shrnutí      
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Exkurze do Vysokých Tater – členi členům  

Již tradiční akcí se stala exkurze, kterou připravuje kancelář svazu s některým z členů, tentokrát ve ve spo-
lupráci s firmou RAINING service s.r.o., konkrétně se Silvestrem Perháčem.  
Exkurze se uskutečnila ve dnech 20. - 22. června. Příležitosti poznat krásy Slovenska využilo 18 účastníků 
exkurze.  

 

Dílna rostliny a jejich výsadba  

Ve dnech 16. - 17. 7. uspořáda-

la Asociace biobazénů a jezírek 

pro svoje členy na severu Mora-

vy praktickou dílnu na téma 

„Rostliny používané při realizaci 

koupacích jezírek a jejich výsad-

ba“. Se sortimentem vhodných 

druhů seznámil přítomné Ing. 

Miroslav Řehák, vlastní výsadbu 

vedl Ing. Jiří Šimka.  Součástí 

akce byla i exkurze na koupací 

jezírka realizovaná firmou Za-

hradnictví Šimková s.r.o. v okolí 

Bystřice nad Olší. Akce se zú-

častnilo 23 členů asociace. 
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Praktická dílna Dlažby z  přírodního kamene 29. - 31.7. 

Abychom využili poznatků a materiálů, které jsme získali 
v rámci grantu Zahradnická perspektiva, rozhodli jsme se 
uspořádat další kurz s tématikou přírodních dlažeb. Pro po-
řádání kurzu připravil Ivo Weiss prostor v areálu firmy 
Weiss & Wild, s.r.o., Ořešská 972/59, Praha 5. Tam jsme 
převezli i část materiálu ze skladu v Řeznovicích. Do dílny se 
zapojilo 10 účastníků, kteří ocenili vynikající přípravu kurzu a 
fundovanost lektorů pana Davida Šebesty a Petra Blahy.  
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Soutěž Park roku a Zahrada roku  

 

V roce 2014 bylo do soutěže Park roku přihlášeno 11 soutěžních děl nejrůznějšího cha-

rakteru. Osmičlenná porota hodnotila přihlášená díla ve dnech 23. – 25. června. Vý-

sledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny v Zámecké jízdárně v Lednici 12. září. Vyhlá-

šení výsledků předcházela celodenní konference „Parky pro život – zahrady pro ra-

dost“, kde představovali nejúspěšnější díla sami jejich tvůrci. 

 

Díla hodnotila odborná porota jmenovaná představenstvem Svazu zakládání a údržby zeleně: 

Ing. Olga Nováková – vedoucí úseku rozvoje města Magistrátu města Brna 
Ing. Radmila Fingerová – krajinářská architektka / Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT 
Ing. Jitka Trevisan – krajinářská architektura / Trevisan ateliér + 
Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. – krajinářský architekt / Ústav biotechnicky zeleně ZF MENDELU 
Bc. David Mičan – majitel zahradnické firmy Zahrada M / člen SZÚZ 
Ing. Petr Mičola – krajinářský architekt / ateliér BONMOT, spol. s.r.o.,  
Ing. Ivan Staňa – vedoucí Správy průhonického parku / Botanický ústav AV ČR v.v.i 
Ing. Petr Šiřina – krajinářský architekt / Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 
 
 

Soutěž podpořily:  
Podrobnosti o oceněných dílech: 
 

1. místo 
Revitalizace lesoparku na říčním ostrově Santos v Sušici 
Investor: Město Sušice s podporou Nadace Proměny 
Architektonické řešení: Ing. Pavel Šimek - FLORART  
Výtvarné objekty: Václav Fiala,  
Dodavatel: Sdružení LF & P SANTOS 
Realizace projektu: 2009-2013, Rozloha ostrova: 4,6 ha 
 

2. místo a cena Václava Weinfurtera 
Revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně 
Investor: Statutární město Zlín 
Autoři projektu: Architekti (autoři): ELLEMENT – Ing. arch. Jitka Ressová, Ing. arch. Hana Maršíková, MgA. Jan Pavézka. 
Spolupráce: Ing. arch. Petra Martináková, Ing. arch. Martin Velecký 
Zhotovitelé: Hlavní dodavatel: KKS  spol. s.r.o., Zahradní úpravy: ACRIS  zahrady s.r.o. 
Subdodavatel sklocementových dílů: DAKO Brno, spol., s r.o. 
 

3. místo 
Centrum pro výzkum lemurů kata a vstup do ZOO v Olomouci 
Investor: Zoologická zahrada Olomouc 
Autoři projektu:  
Architekti: Atelier BONMOT spol. s r.o., Stavební a technická část: Jart-Janda spol. s r.o. 
Zhotovitelé: Hlavní dodavatel: JTA – Holding, spol. s r.o., Dodavatel zahradní části: OK GARDEN s r.o. 

 
3. místo 

Keltský park – výstavba centrálního parku v obci Dolní Břežany 
Investor: Obec Dolní Břežany 
Projekt: Ateliér zahradní a krajinářské architektury Sendler  - Babka, Ing. Zdenek Sendler 
Zhotovitelé: Gardenline, s.r.o., CENTRUM DOLNÍ BŘEŽANY, s.r.o., EKIS, spol. s r.o., Inženýring staveb s.r.o. 
 
Cena děkana Zahradnické fakulty MENDELU 
PARK POD PLACHTAMI v Novém Lískovci v Brně 
Investor: Statutární město Brno, městská část Brno - Nový Lískovec 
Spolufinancováno: OPŽP 
Autoři projektu: Ing. Petr Förchtgott, Ing. arch. Jan Zezůlka, Ing. Vojtěch Joura 
Zhotovitel: Cooptel, stavební a.s.  
Projekt: 2005 – 2011. Realizace: 2011 – 2013. Rozsah díla: 32 000 m² 
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V roce 2014 bylo do soutěže Zahrada roku přihlášeno osm zahrad nejrůznějšího charakteru z celé České 

republiky. Nejvyšší ocenění v letošním ročníku soutěže Zahrada roku získala zahrada na 

terase bytového domu v Praze – Holešovicích. Vzhledem k vyrovnanosti soutěžních děl se 

odborná porota rozhodla udělit dvě druhá místa. Na pomyslném stříbrném stupínku se 

umístila malá zahrada v pražské předměstské čtvrti Dolní Chabry společně se zahradou 

přírodního charakteru ve Vonoklasech.  

 

 
1. místo 

Střešní privátní zahrada v Praze - Holešovicích 
Autor projektu a zhotovitel: Flera s.r.o. 

Hlavní realizátor: Štěpán Hauf, Další zhotovitelé: Gravelli, Lucie Nepasická  
Termín realizace: léto 2013, Rozsah díl:  430 m² 

 
2. místo 

Zahrada v Dolních Chabrech 
Realizace: Zdeněk Hradilák – JASAN – zahradnické služby 
Autoři projektu: Partero - zahradní architekti, Ing. Mirka Svorová a Ing. Jakub Finger 
Termín realizace: podzim 2011, Rozsah díla: 430 m ² 
 

2. místo 
Privátní zahrada ve Vonoklasech 
Realizace: FLERA s.r.o. 
Autoři projektu: Ing. Ferdinand Leffler, Ing. Jiří Stiborek 
Termín realizace: podzim 2011, Rozsah díla: 2 150 m ² 
Další zhotovitelé: Vrbičky.net - Jiří Rech, TERESTRA s.r.o., STŘECHY ROEDL - Roedl Kamil,  
Kamil Cifera, Bluespring - Petr Novák, Pozemstav Bohemia, s.r.o., 

 

 

Semináře Parky pro život – zahrady pro 
radost se v Lednici zúčastnilo 81 osob. 
 
Seminář i slavnostní vyhlášení výsledků se 
konaly v nově otevřené Zámecké jízdárně 
v Lednici. 
 
Současně s vyhlašováním výsledků soutěž 
Park roku a Zahrada roku se vyhlašovaly    
i výsledky prvního ročníku soutěže Zelená 
střecha roku.  
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Zelená střecha roku – 1. ročník soutěže  

Hodnocení přihlášených děl se uskutečnilo ve dnech 3. – 4. září 2014. Odborná porota 
navštívila a zhodnotila deset přihlášených děl. Členy poroty byli jmenováni jak odborníci 
z oblasti zahradní a krajinářské tvorby, tak i experti na stavební aspekty zelených střech. 
 
 Odborná porota: 
Bc. Josef Vokál – člen rady Sekce Zelené stře-
chy, jednatel firmy ACRE, spol. s r.o. 
Ing. Samuel Burian - autorizovaný krajinný 
architekt, člen ČKA a IFLA, soudní znalec v obo-

rech ochrana přírody a ekonomika 
RNDr. František Šrámek, CSc.  - Výzkumný 
ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné za-
hradnictví, v.v.i.,  
Ing. Petr Vacek - Divize Isover ∙ Saint-Gobain 
Construction Products CZ a.s., manažer technické 
podpory 
Karel Bulín - Dörken s.r.o., technický poradce 

 

Kategorie Zelená střecha na rodinném domě  

1. místo 
Dílo: Obytná střecha jako součást bytu, Praha, Zhotovitel: Zahradní Architektura Kurz s.r.o. 
Autor projektu: Ing. Zdeněk Sendler, Realizace: 2007. Rozsah díla: 200 m² 
 

2. místo  
Dílo: Extenzivní zelená střecha na rodinném domě v Českém Ráji, Štěpánovice u Rovenska 
Zhotovitel: DIKÉ ZAHRADY s.r.o., Autor projektu: Ing. Petr Halama, Realizace: 2012. Rozsah díla: 140 m² 
 

3. místo 
Dílo: RESERVATUM RUSTICUM – Zelená střecha na zahradnickém vejminku, Zadní Třebaň 
Investor: Ing. Věra Vokálová, Autoři projektu: Ing. arch. Oldřich Hájek, Aplan Příbram, Ing. Věra Vokálová 
Zhotovitel stavby: Ing. Věra Vokálová, Veduta s.r.o. Cerhovice, Dodání a rozprostření substrátu na střechu: Terestra 
s.r.o. Vonoklasy, Dodání rostlin: Irena Kratochvílová, Zadní Třebaň, Realizace: 2012. Rozsah díla: 92 m² 
                                                                                            
 
 Kategorie veřejná zelená střecha 
 

1. místo 
Dílo: NH Olomouc Congress – vegetační střechy 
Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o. pro generálního dodavatele GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. 
Autoři projektu: Ateliér ZAHRADA Olomouc s.r.o. jako subdodavatel pro Studio PRAK s.r.o., 
Investor: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., HOTELPARK STADION a.s., Realizace: 2010 – 2012, Rozsah díla: 1 480 m²  
 

2. místo 
Dílo: Administrativní centrum Titanium, Brno, Zhotovitel: GreenVille service s.r.o. 
Autoři projektu: Ing. arch. Michal Kristen, Investor: JRA Estate, a.s., Realizace: 11/2013 - 4/2014.  
Rozsah díla: 1 000 m² 

3. místo 
Dílo: Vnitroblok Andel´s Hotel, Praha 5 – Smíchov, Zhotovitel: Zahradní Architektura Kurz s.r.o. Autoři projektu: Ing. 
Pavel Šimek, D3A / Fiala – Prouza – Zima Investor: IMMO FUTURE 6 – Crossing Point Smíchov s. r. o., UBM Bohemia, 
Realizace: 2001. Rozsah díla: 1 500 m²  
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Lipová ratolest – 7. ročník soutěže mladých zahradníků  

Soutěž pro budoucí zahradníky Lipová ratolest 2014 se uskutečnila od 23. do 25. září v parku za poliklinikou Mepha-
Centrum  v Ostravě-Porubě. Zadání, které pro jedenáct družstev ze středních zahradnických škol z České republiky a 
jedno ze Slovenska připravilo město Ostrava a Svaz zakládání a údržby zeleně, bylo tentokrát opravdu extrémně ná-
ročné. Soutěžní segmenty byly v projektu navrženy jako navzájem navazující nepravidelné lichoběžníky zakončené vyvý-
šeným záhonem s lemem z dubových hranolů. Seskupením čtyř segmentů vznikla v parku tři odpočívadla - dvě lemující 
vstup a třetí umístěné ve vzdálenější části parku. Vyvýšené záhony, dlažby i trávníky navazovaly v soutěžních sekcích na 
sebe, takže kladlo toto uspořádání velké nároky na vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi týmy. Soutěžící tak museli 
být nejen soupeři, ale především spolupracovníci.  
Obtížnost prací umocnil déšť, který skrápěl parčík nejen ve dnech před soutěží, ale pozlobil mladé zahradníky i první 
den. Prubířským kamenem pro všechny soutěžící bylo sestavení vyvýšeného záhonu z předem připravených a očíslova-
ných dubových hranolů. Plošné a výškové zaměřování, vytyčování a skládání dřevěných lemů zabralo celý první den i 
polovinu druhého dne. Druhý den přišla na řadu příprava lože pod dlažby, osazování plastového obrubníku a výsadby 
stromů a trvalek. Ze zdánlivého chaosu pomalu krystalizovala budoucí podoba parčíku.  Porotcům a organizátorům sou-

těže začalo být ovšem v tu chvíli zřejmé, že soutěžící sami nejsou schopni plochy dokončit. Večer v ostravském klubu GA-
RAGE padlo rozhodnutí, že do dokončení ploch se musí zapojit všichni, kdo jsou k dispozici. Této výzvy se chopili s velkou 
vervou především pedagogové, kteří soutěžící doprovázeli. Díky nim se podařilo téměř dokončit všechny soutěžní plochy. 
Co nezvládli soutěžící, to dovedli ke zdárnému konci pracovníci Městské části Poruba ve spolupráci s organizátory soutě-
že ze Svazu zakládání a údržby zeleně. Osazením laviček získaly soutěžní segmenty to správné měřítko a vznikl nový 
prostor pro odpočinek obyvatel Ostravy. 

 

Výsledky soutěže: 
1. místo SŠ technická a zahradnická Litomyšl, 
soutěžní tým ve složení: Jana Andresová, Kamila Cupalová, Antonín Bohuněk, Pavel Lomič 
2. místo SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České 
Budějovice, soutěžní tým ve složení: Antonín Papež, Tereza Plánská, Libuše Keprová, Ondřej Krůl 
3. místo SOŠ záhradnícka Piešťany, 
soutěžní tým ve složení: Jana Mária Hanzelová, Ondrej Kožík, Simon Snopek, Samuel Púš 

.   
 
Odborná porota 

Šestičlenná odborná porota složená ze členů Svazu zakládání a údržby zeleně a zástupců investora bedlivě 
dohlížela na postup a kvalitu prováděných prací. Pro letošní rok zvolili porotci nový systém, kdy každý z nich 
měl přidělené svoje „portfolio“ – respektive pracovní operaci, či technologii, na kterou se soustředil a byl 
soutěžícím k dispozici při jejich dotazech. Tuto kategorii porotce také přednostně hodnotil. 
Porotci:  
Jan Kuchař – ZAHRADY HANYZ s.r.o. 
Tomáš Gabriel – Gabriel s.r.o. 
Renata Hovjacká - Úřad městského obvodu Poruba, odbor technický a pro-
vozní 
David Mičan – Zahrada M 
Libor Vavřík – Zahradnictví Vavřík 
Klára Svobodníková - Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního 
prostředí 
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ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE ZA PŘÍTOMNOSTI POLITICKÉ REPREZENTACE    MARTIN ZÁVODNÝ  - GARANT 

   

 

 

Součástí doprovodného programu soutěže mladých zahradníků byla i odborná exkurze do industriální oblasti Dolní Vít-

kovice. V rámci exkurze jsme navštívili technické památky, nově otevíraný impozantní objekt Svět techniky i čerstvě reali-

zovanou zelenou střechu před ním. Zde jsme měli možnost se setkat i s významným architektem Josefem Pleskotem.  
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Zelené střechy – zdravé prostředí do měst  

Projekt podpořený v grantovém řízení Ministerstvem životního prostředí  

V rámci projektu jsme uskutečnili osm klíčových aktivit. O některých jsem se již 
zmínila dříve (veletrhy, soutěž Zelená střecha roku.) 
Významným počinem bylo vytvoření on-line evidence Zelených střech.  
Ve spolupráci s rakouskými partnery jsme připravili a zorganizovali dvě odborné 
exkurze – do Vídně (24. 6. 2014) a do Lince (30. 9. 2014). Pozvánky na semináře 
jsme rozeslali na databáze příslušných úřadů státní správy a samosprávy, architek-

tů a zahradnických firem, které jsme v rámci projektu vytvořili. 
Zorganizovali jsme pět seminářů – cyklů přednášek v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové a 
Ostravě. Celkem se uskutečnilo 5 seminářů v rozsahu čtyři hodiny. Pozvánky na semináře jsme rozeslali na 
databáze příslušných úřadů státní správy a samosprávy, architektů a zahradnických firem v daném regionu, 
které jsme v rámci projektu vytvořili. 
 
Název klíčové 

aktivity 

Konkrétní výstupy 

Systém evidence 

„zelených střech“ 

Vytvořili jsme on-line dotazník k evidenci „zelených střech v ČR“. Za sedm měsíců jsme získali 

informace o 95 ozeleněných střechách v ČR. 

Prezentace „zele-

ných střech“ na ve-

letrzích 

Téma „Zelené střechy“ jsme prezentovali na čtyřech veletrzích: Střechy Praha: PVA 23. – 25. 
1. 2014, Veletrh Střechy a Stavba Ostrava 27. 2. – 1. 3. 2014, Veletrh FOR GARDEN Pra-
ha: PVA 20. – 23. 3. 2014, Veletrh FOR ARCH Praha: 16. – 20. 9. 2014. Celková návštěv-
nost veletrhů byla cca 126 000 osob. Na veletrzích jsme poskytovali poradenskou službu a 
informační servis. Mezi návštěvníky jsme distribuovali cca 8 000 ks informačních letáků vytvo-
řených v rámci projektu. 

 

Soutěž „Zelená 

střecha roku“ 

Zorganizovali jsme 1. ročník soutěže „Zelená střecha roku“, do které se přihlásilo 10 soutěž-

ních děl.  Díla hodnotila odborná pětičlenná porota. Vyhlášení výsledků se zúčastnila širší 

odborná veřejnost. Výsledky byly prezentování na webu, Facebooku i v odborném tisku. 

Cyklus přednášek 

„Zelené střechy“ 

Cyklus přednášek se uskutečnil v 5 městech, přednášek se zúčastnilo 222 účastníků. (Praha 

26. 11. 2014 – 70 osob, Brno 3. 11. 60 osob, Ostrava 7. 11. 39 osob, Hradec Králové 13. 

11. 20 osob, České Budějovice 26. 11. 33 osob)    

Odborná exkurze Uspořádali jsme dvě odborné exkurze do Rakouska, kterých se zúčastnilo 80 účastníků. 

Administrace www 

stránek 

Návštěvnost webové stránky www.zelenestrechy.info  se v průběhu projektu zvýšila z 1335 

návštěv na 4 130 unikátních návštěv.  

Zelené střechy 

na sociálních sítích 

V rámci webu www.zelenestrechy.info byl zřízen Facebookový profil, který má 177 aktivních 

uživatelů. 

Odborné články 

 

V časopisu INSPIRACE byl v číslech 2-4 uveřejněn odborný článek na téma zelené střechy 

v rozsahu minimálně 2 stránky. Náklad – 4 000 ks (x 4). 

Další článek byl uveřejněn v časopisu Zahradnictví (čtenost cca 20 000) a dva články 

v časopisu Střechy, fasády, izolace (náklad 6000 ks) 

 

 

 

 

http://www.zelenestrechy.info/
http://www.zelenestrechy.info/
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Rozšířené zasedání představenstva ve Sluňákově 11. – 12.12.  

Na již tradičním rozšířeném zasedání představenstva se ve Sluňákově u Olomouce sešlo 25 aktivních 
členů a podporovatelů svazu. 
Tato akce má sloužit především zhodnocení uplynulého období a plánům na příští období. Na konci loň-
ského roku se hlavním tématem setkání stala tvorba Disciplinárního řádu a otázky týkající se Etického 
kodexu svazu a jeho vymahatelnosti.    
 

ČASOPIS INSPIRACE 
Časopis INSPIRACE završil v roce 2014 desátý ročník své existence. Od roku 2011 jej Svaz vydává jako 
jediný vydavatel a ve své režii. Časopis vychází v nákladu 4 000 ks jako čtvrtletník. Zdarma se rozesílá 
podle databáze adres, kterou spravuje kancelář SZÚZ.  

 
 

 

 

  


