ZPRÁVA O ČINNOSTI SZÚZ
V ROCE 2012
Slovo předsedy představenstva SZÚZ Rostislava Ivánka
Vážení a milí členové SZÚZ,
přípravu činnosti Svazu pro rok 2012 oficiálně zahájilo jednání rozšířeného představenstva v Lednici
na počátku prosince roku 2011. Na přípravě a realizaci všech aktivit pracovalo v roce 2012 usilovně
mnoho členů Svazu, pracovnice kanceláře a další spolupracovníci.
Hodnota akcí, které Svaz v roce 2012 realizoval, byla 8 305 829 Kč.
Prostředky byly vynaloženy velmi rozumně a věřím, že přinesly a přinášejí kladný efekt pro všechny
členské firmy a pro celý obor. Největší podíl práce a odpovědnosti nesla samozřejmě kancelář SZÚZ.
Ředitelka Ing. Jana Šimečková, tajemnice Ing. Hana Pijáková a asistentka Ing. Zuzana Stáňová.
Samozřejmě je to zákonité, jsou na tuto práci svazem zaměstnány a jsou za ní i pravidelně a včas
placeny. Pozitivní však je, že osazenstvo kanceláře provádí ke často i činnosti, které placené nejsou.
Jistě, v objemu činností, které kancelář zajišťuje, se vyskytnou i zádrhele a chyby. Ty jsou však vždy
co nejrychleji napravené a se snahou příště stejnou situaci zvládnout lépe.
Základní směr a cíl vytyčuje ovšem představenstvo. Celkem jsme za poslední rok jednali 7x, účast
byla velice dobrá, stejně tak nasazení při jednáních. Chtěl bych poděkovat za práci v představenstvu
Karlovi Fučíkovi, Josefu Vokálovi, Leškovi Rzeszutovi, Lukáši Gabrielovi, Vojtovi Halámkovi i Ivoši
Weissovi.
Revizní komisi hodnotit nemohu, to komise musí hodnotit práci představenstva, kanceláře i jiných
součástí Svazu, ale jak Martina Přibyla, tak Martina Závodného bych rád ocenil. Také ze zápisů se
můžete i vy všichni přesvědčit, že poctivě a důsledně kontrolovali jednání představenstev a také
ostatní záležitosti.
V celém roce probíhal největší objem činnosti Svazu na realizaci vzdělávacího projektu „Zahradnická
perspektiva“ (dále Grant). Celkem se uskutečnilo 164 vzdělávacích dní, v průběhu kterých se
proškolilo okolo 250 osob z 53 svazových firem. Kromě kanceláře Svazu, se na realizaci grantu
podílela celá řada odborníku z řad členů i nečlenů Svazu, ať už jako lektoři či odborní garanti. Kromě
finanční odměny, kterou v rámci grantu obdrželi, jim patří i velké poděkování. Také díky nim již vznikly
osnovy pro 7 výukových programů a 5 dovednostních dílen. Jediné mě mrzí, že se nedaří naplnit
počty účastníků kurzů, přestože vycházel z konkrétních požadavků členských firem. Myslím si, že je
škoda, že mnozí nakonec neposílají sebe ani své zaměstnance, které původně na vzdělávání
přihlásili. Věřím, že si ještě všichni kolegové uvědomí jedinečnost příležitosti – zvýšit skoro zadarmo
konkurenceschopnost svých firem. Také si uvědomíme povinnost vyplývající z přihlášení našich firem
k plnění podmínek tohoto Grantu.
I v roce 2012 SZÚZ vydával časopis Inspirace. Díky tomuto časopisu je činnost SZÚZ popularizovaná
i navenek. Všiml jsem si, že některé úspěšné počiny Inspirace by rády převzaly nebo už to dělají i jiná
obdobná periodika v ČR. Tento fakt je sám o sobě pochvalou a uznáním za nasazení a kvalitně
odváděnou práci.
Na začátku roku, v lednu, jsme bilancovali rok 2011 a schválili plán práce na rok 2012 v Černé Hoře
na Shromáždění členů. O tom, že Svaz je živý organismus mě přesvědčila závěrečná diskuse – o
kvalitě práce zahradnických realizačních firem v ČR. Několik z nás se proto sešlo ještě v únoru
v Ivančicích na neformálním workshopu, který se týkal uvedeného problému. Možná tyto podněty
„popostrčily“ kolegy ze SZKT a plynule pak přešly v účast SZÚZ na aktivitách ve spojení se SZKT –
vznikla platforma Zeleň pro obce – kvalita pro občana, kde, věřím, budeme postupně nacházet
způsob, jak práci při úpravách veřejné zeleně dělat kvalitněji. Souvisí s tím i spolupráce Svazu při
tvorbě zahradnických standardů Výsadba a Řez dřevin, Za zastupování Svazu chci poděkovat Ing.
Jaromíru Opravilovi a Petru Imramovskému..
Tradiční a uznávanou aktivitou Svazu je soutěž o nejlépe realizované sadovnické dílo roku Parky
a Zahrady roku. Letos bylo přihlášeno celkem 15 parků a 7 zahrad. Vyhodnocení soutěže se
uskutečnilo na brněnském výstavišti v rámci veletrhu Zelený Svět. Vlastní soutěž i slavnostní
vyhlášení výsledků má dle mého názoru stoupající úroveň, velmi se těším na další ročník.
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Pro propagační a podnikatelské zájmy využívá Svaz opakovaně účast na výstavách For Garden
v březnu v Praze a Zelený Svět na konci prázdnin v Brně. Letos tomu bylo stejně tak, na obou
výstavách Svaz sídlil v útulné kavárničce - Svazové Zahrádce Úspěšného Zahradníka a myslím, že
požadovaného účelu bylo dosaženo. Věřím, že kolegové v Praze díky společné účasti za zvýhodněné
ceny získali nějaké zakázky. Organizačně zajišťuje výstavnickou činnost kancelář, zvládá vše dobře,
ale stejně jako u ostatních aktivit budeme i zde přemýšlet, jak a co příště zlepšit, co inovovat.
Tradiční svazovou exkurzi organizoval v září ve spolupráci s kanceláří Ing. Petr Halama pod názvem
„Tři dny v Českém ráji“, Zažili jsme zde jen příjemné chvíle, viděli velice pěkné realizace zahrad,
jezírek, několik parků a navštívili jsme zajímavé firmy. Na nádherných procházkách kouzelnou krajinou
jsme poznali část CHKO Český ráj. Jako obvykle jsme zažili také spoustu legrace a zábavy,
Letošní 5. Ročník soutěže Lipová ratolest se uskutečnila v Třinci. Poprvé jsem se zúčastnil všech
příprav a vlastního průběhu soutěže. Chci tak vyjádřit obdiv a uznání nad obrovským kusem práce,
který pro letošní Lipovou ratolest 2012 v Třinci vykonali manželé Ing. Jiří a Alenka Šimkovi (z firmy
Zahradnictví Šimková s.r.o.) a další členské firmy Ing. Martin Závodný, Ing. Milan Hrubý (firma Agrocar
s.r.o.), Ing. Lešek Rzeszut a firma Talpa s.r.o., Ing. Libor Vavřík, Jan Kuchař (firma Hanyz s.r.o.), Ing.
Bohuslav Dvořák (firma DVOŘÁK SADY, LESY, ZAHRADY s.r.o), firma Ivánek-Zeman v.o.s., Ing.
Roman Paťava z firmy Abex substráty. Podařilo se zajistit významnou finanční i materiální
sponzorskou podporu pro akci i mimo subjekty z našeho oboru, především díky Ing. Jiřímu Šimkovi.
Mimořádné bylo i to, že se poprvé zúčastnili zahraniční účastníci - škola z Polska z města BielskoBiala a také studenti z jedné slovenské a jedné německé školy. Průběh soutěže sledoval i pan
Johannes Peperhove, předseda evropské asociace odborných zahradnických škol, který byl z české
soutěže nadšený. Již nyní se připravuje Lipová ratolest 2013 v Rousínově, na které se podílí za SZÚZ
zejména Ing. Marie Straková z firmy Agrostis Trávníky s.r.o a Ing. Jana Vrbasová z firmy Květ s.r.o.
Při jednáních ELCA (European Landscape Contractors Association) v Holandsku a Švýcarsku
zastupoval SZÚZ Mgr. Lukáš Gabriel. Na odborných exkurzích spojených se zasedáním ELCA je vždy
zastoupení členů SZÚZ poměrně vysoké. Dokazuje to, že jsme profesně zvídaví a stále ochotni se
učit.
I v roce 2012 plnil SZÚZ roli partnera Zahradnické fakulty MENDELU v projektu „Rozšíření nabídky
odborného vzdělávání pracovníků středních škol“. V letošním roce uspořádal SZÚZ dvě
dvoudenní akce: Seminář a exkurzi na téma „Zelené střechy“ (červen) a „Koupací jezírka“ (srpen).
Pro období 9/2012 – 8/2014 se SZÚZ stal jedním z partnerů ZF MENDELU v projektu Partnerské sítě.
SZÚZ bude v projektu zajišťovat vybrané přednášky a připravovat zapojení studentů do praxe.
Předseda a místopředseda představenstva SZÚZ jednali se zástupci SZKT
v Luhačovicích
v listopadu 2012.
Rozšířeného zasedání představenstva se ve dnech 14. a 15. 12. 2012 zúčastnilo 15 zástupců
členských firem SZÚZ, kteří společně diskutovali o prioritách SZÚZ pro další období. Podněty jsme se
pokusili zaznamenat a připravit plán dalších aktivit.
Účastníci rozšířeného představenstva si představují, že SZÚZ bude více rozvíjet podporu obchodních
aktivit členů, zvyšovat povědomí o Svazu na veřejnosti, bude se snažit působit na investory, aby ve
vlastním zájmu zvyšovali požadavek na kvalitu prováděných prací – zejména na veřejných zakázkách.
Vznikla „marketingová“ skupina, která se bude snažit podporovat informovanost o SZÚZ.
Dále bylo navrženo, aby vzdělávací program Zahradnická perspektiva byl převeden do podoby
dlouhodobého celoživotního vzdělávání nejen pro členské firmy, ale i pro komerční využití a to i
směrem k zákazníkům (starostům)
Já sám dávám návrh, aby jednotlivé Svazové akce – soutěže Park a Zahrada roku a Lipová ratolest
byly více marketingově využívány, abychom pracovali na samofinancování těchto soutěží a jejich
maximálním využití i k propagaci Svazu.
Budeme se snažit postupně v roce 2013 naplňovat požadavky členské základny, abychom více
rozvíjeli zcela nové aktivity, ale i stávající akce po všech stránkách.
Zcela klíčové je však pro SZÚZ v roce 2013 úspěšné naplnění a dokončení projektu „Zahradnická
perspektiva“ a tomuto úkolu bude přikládána vůbec nejvyšší možná priorita, nasazení pracovnic
v kanceláři, Představenstva a také Revizní komise.
Chci požádat i Vás, abyste si byli vědomí, jak důležitý je tento úkol pro celý náš Svaz.
Úplně na závěr mi dovolte ještě jednou poděkovat všem, kdo přispěli pro Svaz k úspěšnému
roku 2012. A těším se na rok letošní.
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Projekt: Zahradnická perspektiva
- profesní vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně
CZ 1. 04. /1.1.06/52.00088

Nejvýznamnější aktivitou, kterou SZÚZ v roce 2012 realizoval, byl vzdělávací projekt
Zahradnická perspektiva. Do projektu je zapojeno 56 členských firem.
V roce 2012 se uskutečnilo 164 školících dnů, při čemž v roce 2012 bylo 252 pracovních
dnů. Objem vyčerpaných finančních prostředků pro grant činil 7 173 378.
Na realizaci projektu se podílí kancelář SZÚZ a to manažerka projektu Ing. Hana Pijáková
(úvazek v projektu plný), koordinátorka projektu Ing. Jana Šimečková (úvazek v projektu
0,4), finanční manažerka a asistentka projektu Ing. Zuzana Stáňová (úvazek v projektu 0,7).
Vzhledem k tomu, že v průběhu roku se projekt blížil k polovině svého trvání, rozhodli jsme
se požádat o hodnocení také reprezentativní zástupce zapojených subjektů – členů SZÚZ.
Jedním z důvodů byla i skutečnost, že s nástupem vegetačního období začalo docházet
k tomu, že někteří původně přihlášení účastníci se na vlastní školení nedostavili. Proto jsme
ve dnech 2. a 5. 5. svolali dvě schůzky. Schůzky v Průhonicích se zúčastnili zástupci 17
zapojených subjektů z 24 pozvaných, schůzky v Brně 15 z 29 pozvaných. Celkem se tedy
těchto dvou schůzek zúčastnili zástupci 32 zapojených subjektů, tj. více než 50%.
Diskuse se týkala především změny ekonomické situace, ve které se firmy v dnešní době
nacházejí, a která je mnohem obtížnější než v období, kdy firmy podepisoval „Prohlášení o
zapojení cílové skupiny“ do projektu.
Všem účastníkům setkání byly rozdány dotazníky, ve kterých zjišťovala manažerka a
koordinátorka projektu důvody nižší účasti:
Přítomní mohli vybírat z následujících možností, přičemž mohli zaškrtnout i více možností:
a)
Termíny kurzů (16)
b)
Úbytek zaměstnanců (9)
c)
Upřednostnění momentální zakázky před vzděláváním zaměstnance (5)
d)
Špatný odhad při přihlášce („velké oči“) – (9)
e)
Změna ekonomické situace - (3)
f)
Obsahová náplň kurzů – kterých, návrhy na zlepšení atd (1)
Schůzka byla pro obě strany velmi prospěšná. Realizační tým si potvrdil, že důvodem
neúčasti není špatná kvalita, či nevhodná obsahová náplň kurzů. Pokud jde o nespokojenost
s termíny, je řešení velmi problematické. Část zapojených subjektů by si přála, aby se kurzy
realizovaly hlavně v zimním období, část naopak ne, protože v tu dobu sezónní zaměstnance
propouštějí. Některé zejména praktické kurzy také není možné v zimním období realizovat.
V každém případě je nutné závěry schůzky vzít na vědomí a nadále s nimi pracovat.
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Vzdělávací program „Kvalifikovaný pracovník v péči o zeleň“
Termín

Téma

Lektoři

19.3.
20.3.
21.3.
26.3.

Nauka o rostlině
Výsadba a řez dřevin
Vytyčování a vyměřování
Ochrana rostlin

Ing. Bohumil Zavadil
Ing. Martin Vlasák, Ph.D.
Karel Fučík
doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.
Ing. Marie Straková, Ph.D.

28.3
29.3.

Trávníky – I. část
Práce s půdou, Zakládání
trávníků a péče o trávníky
Firemní kultura a komunikace
Bezpečnost práce

30.3.
3. 4.

Firemní kultura a komunikace
Praktická část Paskov, Žabeň

21. 5.
22.5.
23.5.

Praktická část
Zahrada dětského domova
v Hodoníně u Kunštátu

24.10.
25.10.
26.10.

Praktická část
Rousínov - Slavíkovice

27.3.

Počet
účastníků
31
31
31
33

Ing. Josef Straka, Ph.D.

33

Ing. Milan Hrdina, Ph.D.
Rostislav Ivánek
Milan Novotný
Ing. Milan Hrdina, Ph.D.
Rostislav Ivánek,
Tomáš Vajčner
Ing. Marie Straková,
Ing. Jaromír Opravil,
Karel Fučík
Ing. Dana Doležalová

33
33

Ing. Marie Straková,
Ing. Jaromír Opravil,
Karel Fučík
Ing. Dana Doležalová,
Ing. Josef Straka,
Stanislav Langr

21

Certifikát o úspěšném absolvování kurzu:
Ročník 2011 - 8 účastníků
Ročník 2012 - 17 účastníků
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Vzdělávací program „Týmový asistent v oboru zahradní a krajinné tvorby“
Termín

Téma

Lektoři

23. 1.
24. 1.
25. 1.

komunikace a informační tok,
obchodní korespondence,
základy etiky, firemní kultura,
time management
proces zakázky,
Hodnocení závěrečných prací

Ing. Milan Hrdina Ph.D

Rostislav Ivánek,
Ing. Tomáš Vajčner

15

MS WORD, Excel, Powerpoint Praha

Miroslav Zezulka, DiS.

11

MS WORD, Excel, Powerpoint BRNO

Petr Čermák

12

16.3.

18. 4.
19. 4.
20. 4.
24. 4.
25. 4.
26. 4.
6. 6.
7. 6.
8. 6.
8. 11.
9. 11.

22. 11.,
27.11
28. 11.
29.11.

Odborná exkurze
Jižní Morava, Rakousko
Veřejné zakázky, nejčastější
chyby při jejich zadávání.
Podklady
k výběrovému
řízení,sestavování
nabídek,podnikatelský
plán,
firemní prezentace
Kalkulace zakázek a systému
kontroly v počítačovém
programu Kros
Kalkulace, cenové poptávky,
sestavování nabídek
„Proces zakázky“

Počet
účastníků
25

19
JUDr. Andrea Schelleová

21

Mgr. Martina Landová

21

Ing. Jiří Zábranský,
Ing. Martin Malý

18

Rostislav Ivánek,
Ing. Tomáš Vajčner

17

Certifikát o úspěšném absolvování kurzu roku 2011 obdrželo 20 účastníků.
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Stavbyvedoucí zahradních a krajinných úprav
Termín

Téma

Lektoři

7.2.
8.2.
9.2.
10.2.

plánování času, organizace
administrativy, vedení jednání,
manažerské dovednosti, vývoj týmu
a interní spolupráce, komunikační
dovednosti, time management
Výsadba a řez dřevin
Vytyčování a vyměřování
Ochrana rostlin

Tomáš Trnka,
Ing. Milan Hrdina Ph.D.
Mgr. Martina Landová

20. 3.
21. 3.
26. 3.

27. 3.
28.3.

12. 4.
13. 4.

10.-11. 5.
21.– 22.5.
24.- 25.5.
21. – 22.6.
12. 9.
13.9.
14.9.
4. 12.
5. 12.
6. 12.
7. 12.

11. 12.
12. 12.
13. 12.
14. 12.

Trávníky – I. část
Práce s půdou, zakládání trávníků a
péče o trávníky
Vedení stavební dokumentace,
stavbení dozor, technický dozor
stavebníka a BOZP
Smluvní vztahy
Kolaudace, předání stavby
Vedení stavební dokumentace,
stavbení dozor, technický dozor
stavebníka a BOZP
Rozpočtování s využitím IT
Rozpočtování s využitím IT
Rozpočtování s využitím IT
Rozpočtování s využitím IT
Odborná exkurze – Praha, GaLaBau
Norimberk, Plzeň
Ceny, kalkulace, technologické
postupy, standardy
Jak trvale napomáhat dosahování
výše realizačních cen tak, aby bylo
možné provádět kvalitně práce
v oboru?
Organizace stavby
Akademie Landschaftsbau
Weihenstephan Freising, DE

Ing. Martin Vlasák, Ph.D.
Karel Fučík
doc. Ing. Ivana
Šafránková, Ph.D.
Ing. Marie Straková, Ph.D.
Ing. Josef Straka, Ph.D.

Počet
účastníků
29

29
29
29

Ing. Vladimír Mílek
JUDr. Radek Adámek
Ing. Vladimír Mílek

Callida s.r.o.
Callida s.r.o.
Callida s.r.o.
Callida s.r.o.
Veřejné parky, rodinné
zahrady, výstava

9
10
8
5
25

Rostislav Ivánek,
Ing. Tomáš Vajčner
Rostislav Ivánek,
Ing. Tomáš Vajčner

14

Werner Fößel

14
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6

Vzdělávací program „Kvalifikovaný stavitel koupacích jezírek“
Termín

Téma

Lektoři

9.-11.1.

Čerpadla, hydraulika, osvětlení, filtrace,
skimmery
Technologie
Hygienické normy
Úvod do jezírek
Vytyčování, vyměřování
Stavební práce, výkopy
Vytyčování, vyměřování-praxe
Ekologie vody
Kalkulace
Betonáže, kámen
Hydroizolace EPDM

Stefan Bruns

12.1.
13.1.
16.- 17.1.
18.1
18.1.
19.1.
13.-14. 2.
15.-16. 2.
17.2.
20.2.
21.2.
20.2.
21.2.
22.2.
23.2.
24.2.
5.3.
6.-8.3.
9.3.
16.-17.4.
18.-19.4.
20.4.
20.4.
30.-31.5.

11.-13.6.
9.-13.7.

20.-24.8.

Ing. Jiří Šimka
Ing. Miroslav Staněk
Carsten Schmidt
Karel Fučík
Ing. Vladislav Horák
Karel Fučík
Blahoslav Maršálek
Quido Manzke
Ing. Jana Nováková
Václav Grézl,
Jan Sýkora
Hydroizolace PVC
Jan Vančura,
Petr Obdržálek
Betonáže, kámen
Ing. Jana Nováková
Zemní práce, drenáže
Ing. Rudolf Milerski
Hydroizolace EPDM
Václav Grézl,
Jan Sýkora
Hydroizolace PVC
Jan Vančura,
Petr Obdržálek
Práce se dřevem
Josef Vokál,
Ivice Nadj
Hygienické normy
Ing. Miroslav Staněk
Čerpadla
Stefan Bruns
Technologie
Ing. Jiří Šimka
Ekologie vody
Blahoslav Maršálek
Kalkulace
Quido Manzke
Právní předpisy, BOZP
Ing. Jana Nováková
Předávací dokumentace
Ing. Jiří Šimka
Exkurze botanické lokality
RNDr. Štěpán Husák,
Monika Sosnová, Andrea
Kučerová, Lubomír Adamec
Exkurze - ČR, Rakousko, Německo
Veřejné i privátní koupací
biotopy
Závěrečný modul - sestavení funkčního Ing. Jiří Šimka
modelu jezírka a závěrečné zkoušky
Ing. Martin Panchartek
Ing. Guido Manzke
Ing. Franz Kubacek
Závěrečný modul - sestavení funkčního Ing. Jiří Šimka
modelu jezírka a závěrečné zkoušky
Ing. Martin Panchartek
Ing. Franz Kubacek

Certifikát o úspěšném absolvování dílny obdrželo 35 účastníků.
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Počet
účastníků
20
20
20
25
25
25
25
21
21
21
21
21
25
25
25
25
25
26
26
26
19
19
19
19
29

33
14
14
14
14
21
21
21

7

8
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Vzdělávací program „Střešní zahrady“
Termín

Téma

Lektoři

13.8.
13.8.
14.8.
14.8.
14.8.
14.8.
15.8.
15.8.
16.8.

Úvod do problematiky, izolace
Zeleň na konstrukcích
Substráty
Extenzivní střechy
Intenzivní střechy
Střechy pohledem realizátora
Praktická dílna
Netradiční rostlinné druhy
Praktická dílna

16.8.

Dešťová voda na zelených
střechách
Dřevěné prvky na zelených
střechách
Exkurze

Bc. Josef Vokál
Ing. Ivana Řeháková
RNDr. František Šrámek
Bc. Josef Vokál
Ing. Tomáš Gabriel
Jaroslav Pešička
Ivice Nadj
Ing. Eduard Chvosta
Ivica Nadj
Vladimír Horský
Ing. Jitka Dostálová

Počet
účastníků
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Martin Rajniš

17

Martin Rajniš
Ing. Tomáš Gabriel

17
17

16.8.
17.8.

Certifikát o úspěšném absolvování dílny obdrželo 17 účastníků.

9
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Dílna „Dlažby z přírodního kamene“
Termín

Téma

Lektoři

5.3.
5.3.
6.3.-8.3.

Úvod do problematiky
Vytyčování, vyměřování
Praktická dílna
Praktická dílna
Praktická dílna
Práce s kamenem
Exkurze

Ing. Vojtěch Halámek
Karel Fučík
Ing. Vojtěch Halámek
Petr Blaha
Libor Hahn
PhDr. Stanislav Špoula

8.3.
9.3.

Počet
účastníků
20
20
20

20
20

Certifikát o úspěšném absolvování dílny obdrželo 20 účastníků.

10

Dílna „Schodiště a zídky z přírodního materiálu“
Termín

Téma

Lektoři

27.2.
27.2.
28.2.-1.3.

Úvod do problematiky
Vytyčování, vyměřování
Praktická dílna

Ing. Vojtěch Halámek
Karel Fučík
Miroslav Horník
Tomáš Koloušek
František Novák

2.3.
5.3.
5.3.
6.-8.3.

Exkurze
Úvod do problematiky
Vytyčování, vyměřování
Praktická dílna

9.3.

Exkurze

Ing. Vojtěch Halámek
Karel Fučík
Miroslav Horník
Zdeněk Selucký
František Novák

Certifikát o úspěšném absolvování dílny obdrželo 35 účastníků.
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Počet
účastníků
32
32
32

32
3
3
3

3

Dílna „Dlažby a zídky z betonových prefabrikátů“
Termín

Téma

Lektoři

16.-20.7.
23.-27.7.

Praktická dílna
Praktická dílna

Ing. Jiří Bednář
Ing. Jiří Bednář

Počet
účastníků
5
13

Certifikát o úspěšném absolvování dílny obdrželo 18 účastníků.

Dílna „Stavíme se dřevem“
Termín

Téma

Lektoři

6.8.
6.8.
6.8.
7.8.
7.8.
8.8.
8.8.
9.8.
9.8.
10.8.

Úvod do problematiky, BOZP
Praktická dílna
Spojovací materiály
Praktická dílna, historické spoje
Spojovací materiály
Povrchové úpravy dřeva
Exkurze
Praktická dílna
Dřevěná architektura v zahradách
Exkurze

Bc. Josef Vokál
Ivica Nadj
Bc. Josef Vokál
Petr Růžička
Jiří Koudelák
Vlastimil Pekárek
Ing. Eduard Chvosta
Ivica Nadj
MgA. Martin Kloda
Ing. Eduard Chvosta
Ing. Tomáš Gabriel

Certifikát o úspěšném absolvování dílny obdrželo 9 účastníků.
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Počet
účastníků
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

11

Dílna „Osvětlení v zahradě“
Termín Téma
30.1.
31.1.
1.2.

Legislativní rámec, použití
zásady montáže
Světelné zdroje
Představení produktů

Lektoři
svítidel,

Ing. Ondřej Schuster

Počet
účastníků
25
1,3

Ing. Ondřej Schuster
Claus Hammer

25
25

1,3
1,3

Certifikát o úspěšném absolvování dílny obdrželo 25 účastníků.
Historie a současnost zahradní a krajinářské tvorby
Termín

Téma

Lektoři

14.-17.6. Zahradní umění a krajinářská Ing. Radmila Fingerová
architektura Broumova a okolí Ing. Petr Mičola
Ing. Hana Špalková

Počet
účastníků
34
1,0
1,0
1,0

12
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Svaz zakládání a údržby zeleně vyhlásil v letošním roce již podesáté soutěž Parky roku a
Zahrady roku.
Do kategorie Park roku mohou svá díla přihlásit investoři, autoři projektů a realizátoři
ucelených sadovnicky upravených ploch (parky, sídlištní zeleň, vyhrazená zeleň veřejného
charakteru, střešní zeleň). Velikost upravované plochy by se měla pohybovat mezi 0,05-20
ha a díla musela být dokončená v období 1. 1. 2009 – 31. 5. 2012.
Do kategorie Zahrada roku přihlašují díla firmy, které zahradu realizovaly nebo autoři
projektů, samozřejmě se souhlasem vlastníka zahrady. Přihlášené zahrady by měly mít
minimální plochu 200 m², mohou být nově založené nebo rekonstruované. Pro časové
období platí stejná pravidla jako v kategorii Park roku.
Do ročníku 2012 bylo přihlášeno 15 parků a 7 zahrad, které posuzovala odborná porota
jmenovaná představenstvem Svazu zakládání a údržby zeleně. Porotu tvořilo sedm členů,
kteří zastupovali nejrůznější profese z oboru zahradní a krajinářské tvorby:
Složení poroty:
Ing. Olga Nováková (Vedoucí úseku rozvoje města Magistrátu města Brna)
Ing. Radmila Fingerová (Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT)
Ing. Jitka Trevisan – zahradní architektka
Bc. David Mičan – Zahrada M, majitel zahradnické firmy, člen SZÚZ
Ing. Jana Šimečková (ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně)
Ing. Petr Mičola – zahradní architekt
Ing. Petr Šiřina (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
Průhonice)
Ve dnech 26. – 28. června navštívila odborná porota všechna přihlášená díla, na kterých se
setkala s jejich tvůrci, majiteli i investory. Na závěr třídenního putování, kdy porota najezdila
po Čechách a Moravě téměř 1 500 km, vyplnili porotci hodnotící tabulky, skrutátorská komise
sečetla výsledky, při čemž vždy nejvyšší a nejnižší hodnota se škrtá, což zajišťuje maximální
objektivitu hodnocení.
S nejlepšími díly se mohli seznámit návštěvníci veletrhu Zelený Svět na workshopu „Parky
pro život, zahrady pro radost“ dne 31. 8. 2012. Na slavnostním večeru byly vyhlášeny
výsledky soutěže pro ročník 2012 a uděleny ceny v soutěži Parky a Zahrady roku 2012.
Zahrada roku 2012 – 1. místo
Zahrada u vily Sněženka, Praha 5
Zhotovitel: Zahradní Architektura Kurz s.r.o., Autorka projektu: Ing. Jana Pyšková
Termín realizace: 2008-2009, Rozsah díla: 600 m²
Zahrada roku 2012 – 2. místo
Zahrada na ulici Preslově, Brno - Pisárky
Přihlašovatel: Partero, zahradní architekti
Zhotovitelé: První etapa: ZAHRADA Olomouc s.r.o., pan Jařina- betonové konstrukce, další
etapa Bc. Pavel Běťák, sezónní údržba Fragaria - Miroslav Minařík, Lubomír Žaloudek, Jiří
Hyvnar, Další zhotovitelé: Rockwork- kamenické práce
Autoři projektu: Partero, zahradní architekti – Ing. Mirka Svorová, Ing. Jakub Finger
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Termín realizace: 4/2008-6/2011
Rozsah díla: Parcela 1 500 m², zelené plochy cca 1 000 m²
Zahrada roku 2012 – 3. místo
Zahrada rodinného domu- Králův Dvůr, Počaply
Přihlašovatel a zhotovitel: Imramovský - vegetační úpravy s.r.o.
Autorka projektu: Ing. Martina Forejtová, atelier a05
Termín realizace: 2009
Rozsah díla: 800 m²
Park roku 2012 – 1. místo
Obnova vnitrobloku za Žižkovskou vozovnou
Umístění díla: vnitroblok mezi Koněvovou, Loudovou, Biskupcovou a Za Žižkovskou
vozovnou, Praha
Investor a vlastník: Městská část Praha 3, Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Autoři projektu: Ateliér a05 - Ing. Aleš Steiner, Ing. Pavlína Malíková
Spolupráce: Ing. Arch. Tomáš Bílek – přístřešek na kontejnery
Ing. Jan Krpata – odvodnění, Ateliér Via – dopravní řešení
Termín realizace: 2/2011-7/2011, Rozsah díla: 4 500 m²
Park roku 2012 – 2. místo
Jeseník - Odkaz Vincenze Priessnitze v česko -polském pohraničí
Vlastník: Společnost Vincenze Prieznitze o.s.
Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Autoři projektu: Ing. Pavel Šimek-FLORART,
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D, Ing. Martin Kovář, Ing. Zdena Rudolfová
Termín realizace: 9/2009-5/2010
Park roku 2012 – 3. místo
Obnova zámeckého parku a nový park Jižní svahy, Frýdek Místek
Přihlašovatel - investor
Statutární město Frýdek – Místek
Zhotovitelé: ALPINE Bau CZ, s.r.o.
Autoři projektu: Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o. – Ing. Marek Holán, Ing. Jana
Janíková, Ing. Mirka Přibylová, Ing. Lenka Wurmová
Termín realizace: 7/2010-7/2011, Rozsah díla: 20 290 m²
Cena děkana ZF MENDELU
Zvláštní cenou, kterou každoročně udělujeme v rámci soutěže Park roku a Zahrada roku, je
cena děkana Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. Cenu děkana doc. Ing. Roberta
Pokludy, Ph.D., získalo v roce 2012 dílo Revitalizace parku Havlíčkovy sady, Praha, resp.
obnova Grotty a romantické části.
Vlastník: MČ Praha 2
Další zhotovitelé:
INGBAU CZ, s.r.o., EL-EX, s.r.o., Nobur s.r.o., KTS, GREEN Project, s.r.o.
Autoři projektu: DESING arcom, s.r.o., SGL Projekt, s.r.o. - akad. arch. J. Javůrek
Termín realizace: 2009-2011
Rozsah díla: 30 780 m²
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Lipová ratolest 2012
Letošní pátý ročník soutěž mladých zahradníků „Lipová
ratolest“ hostilo ve dnech 25. – 27. září město Třinec. Po tři
dny soutěžilo 12 čtyřčlenných družstev z celé České republiky
a jedno dokonce i z Polska.
S dvanácti družstvy přijely do Třince i dvě desítky pedagogů,
dokonce i z Polska a Německa. Všichni jednomyslně ocenili, že mají studenti možnost
vyzkoušet si komplexní sadové úpravy a pracují na opravdové zakázce. Musí práci dokončit
za každých podmínek i s úklidem, hodnotí a sledují je profesionálové.
Porotu tvořili jako každoročně především majitelé a vedoucí pracovníci zahradnických
realizačních firem sdružených ve Svazu zakládání a údržby zeleně:
Ing. Marie Straková, Agrostis Trávníky s.r.o, předsedkyně poroty
Jan Kuchař, ZAHRADY HANYZ s.r.o.
Karel Fučík, Park sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o.
Ing. Terezie Taťáková, TALPA – zahradnické služby s.r.o.
Sylva Kukutschová, Městský úřad Třinec
David Mičan – Zahrada M
Ing. Michal Němeček, BAOBAB – péče o zeleň, s.r.o.
Ing. Martin Přibyl z firmy ACRIS zahrady s.r.o.
Ing. Libor Vavřík
Výsledky soutěže mladých zahradníků Lipová ratolest 2012
1. místo Střední zahradnická škola Ostrava: Kristýna Moravčíková, Ondřej Wojnar, Lukáš
Křižánek, Tomáš Pawera
2. místo Zespól szkól ogrodniczych im.St.Szumca Bielsko Biala: Paulina Polak, Andrzej
Tomalik, Lukasz Wojtas, Szymon Haczek
3. místo Střední škola zahradnická a technická Litomyšl: Petr Macošek, Viktor Bryscejn,
Kristýna Koutná, Veronika Lenhartová
Město Třinec zvolilo pro pořádání soutěže netypickou lokalitu – prostor mezi bytovými domy,
který na první pohled nepůsobil příliš atraktivním dojmem. O to větší ale byla změna, která
se udála za pouhé tři dny. Přes počáteční nedůvěru ji kladně přijali i místní obyvatelé.
Městu se podařilo dokončit okolní plochy a osadit lavičky, což jenom podtrhlo komplexnost
celé úpravy prostoru.
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Exkurze Český ráj – autor textu R. Ivánek
Již počtvrté se uskutečnila odborná exkurze pro členy Svazu zakládání a údržby zeleně.
Stalo se tradicí, že ji pořádá některý ze členů pro své kolegy. Tentokrát jsme přijali ve dnech
21 – 23. září pozvání od Ing. Petra Halamy, spolumajitele firmy Diké s.r.o., abychom blíže
poznali další nádherný kout naší republiky. Kromě ukázek práce své firmy – vždy se
zasvěceným komentářem – zařídil, abychom se mohli setkat i s dalšími odborníky. Úspěšná
akce měla i velmi příjemný společenský rozměr, viděli jsme krásná místa, dozvěděli jsme se
něco z dějepisu i vlastivědy, historie českého filmu a díky několika pěším přesunům jsme
zlepšovali naši fyzickou kondici - stejně jako u předchozích ročníků.
Náš hostitel a organizátor celé akce všechny přivítal v areálu zámku a hotelu Hrubá Skála,
který se stal po dobu tří dnů naší základnou. Petr Halama potěšil zejména dámy dárkem na
uvítanou – vlastnoručně sbíraným drahým kamenem z místních proslulých nalezišť. Sešli
jsme se hned na úvod stylově kolem kulatého stolu a zjistili, že tentokrát budu účastny téměř
výhradně manželské páry. Skupinu výborně doplnil Sylvester Perháč.
Využili jsme nádherného počasí a vyrazili na první procházku a vyhlídku – ke zřícenině
hradu Frýdštejna, odkud jsme absolvovali kouzelnou procházku Vranovským hřebenem se
závěrečnou adrenalinovou vyhlídkou na řeku Jizeru. Po seběhnutí do údolní nivy jsme viděli
na rodinné zahradě v Malé Skále - Vranové dvě atraktivní jezírka z dílny firmy Diké s.r.o..
Zlatým hřebem prvního dne byla návštěva promyšlené, s velkou péčí a i s láskou budované
zahrady Panorama na okraji Rovenska pod Troskami, uprostřed které je dům s malou Fata
Morganou. Skutečně, Petrovy skleníky zapůsobily tímto dojmem. Dům, zatím zpola hotový,
již nyní dává jistotu dokonalého řešení všech detailů a velmi spokojeného bydlení pro celou
rodinu. Večerní výhled na osvětlené Trosky, degustace vybraných vín, úžasný someliér,
bohatý raut, výborná nálada při posezení…
Druhý den nás se zasvěceným výkladem provázel Českým rájem RNDr. Zdeněk Mrkáček.
V zámecké restauraci Sychrov jsme poobědvali a navštívili park. V Markvartovicích u
Sobotky ve firmě Planta Naturalis se členů exkurze ujali Ing. Bohumil Bradna a Ing. Zdeňka
Nikodémová. Po delší cestě autobusem nás kvečeru čekal ještě jeden park. Tentokrát
zámku Dětenice. Třetí den jsme navštívili zahradu s jezerem realizovanou opět firmou Diké
s.r.o. Dvě zastávky a malou procházku jsme absolvovali v Rovensku pod Troskami, nejprve
jsme obdivovali úpravu zeleně na zdejším náměstí, která byla tak šikovně provedená, že
získala ocenění v soutěži Park a Zahrada roku. Poslední odborný díl exkurze absolvovali ve
školkách firmy Diké s.r.o v Příšovicích. I když byla neděle, Ing. Pavel Halama se nám
věnoval a nabídl obsáhlou prohlídku po několika hektarech ploch s kontejnerovanými i ve
volné půdě pěstovanými rostlinami v bohatém sortimentu druhů i velikostí.
Ze svých zkušeností už vím, že málokterá akce potřebuje jen čtyři opakování, aby se
přiblížila k dokonalosti. Svazovým exkurzím po zajímavých lokalitách ČR se to velmi rychle
podařilo. Naposledy tedy na konci letošního září Ing. Petru Halamovi.
Naprostá většina účastníků svazových exkurzí jistě potvrdí, že z nich mají velmi příjemné a
pozitivní zážitky. Konkurenti z oboru se za několik úžasně prožitých dnů seznámí a
přesvědčí, že ostatní zahradníci jsou především lidé se stejnými starostmi a radostmi jako
oni sami. Najednou převáží dojem kolegiality nad nutností tvrdě potírat soupeře na stejném
písečku. A věřím a vím, že nejen kolegiality. Cítím, že díky takovým setkáním a společným
prožitkům vnímáme stále více a stále silněji i vzájemnou důvěru a přátelství.

Zpráva o činnosti 2012 - Svaz zakládání a údržby zeleně
Křídlovická 68, 603 00 Brno, tel: 542210435, e-mail: info@szuz.cz, www.szuz.cz
IČO: 2652 9831, Registrováno Ministerstvem vnitra pod č.j. VS/1-1/46 803/01-

16

Rozšíření nabídky odborného zahradnického vzdělávání pracovníků středních škol
Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0076
Tento projekt je řešen Zahradnickou fakultou MENDELU v období 1. 3. 2010 - 28. 2. 2013 a
SZÚZ se na něm podílí jako partner. V rámci tohoto projektu realizoval Svaz zakládání a
údržby zeleně těchto sedm workshopů:
Výsadba, ošetřování a řez dřevin, Práce s půdou, Závlahové systémy, Zakládání trávníků a
péče o trávníky, Drobné stavby v zahradě, Ozelenění střech, Ekologická koupací jezírka.
Kurz na téma ozelenění střech se uskutečnil ve dnech 15. - 16. června 2012. Tohoto
workshopu se zúčastnilo 30 učitelů středních škol. Účastníci dílny si mohli v rámci exkurze
prohlédnout ozeleněné střechy, které realizovaly členské firmy SZÚZ (Ing. Josef Zapletal,
ZAHRADA Olomouc s.r.o., ACRE s.r.o.). S rostlinným materiálem vhodným k realizaci
zelených střech se účastníci seznámili v botanickém zahradnictví Holzbecher v Lelekovicích
u Brna. Druhý den workshopu byl věnován teoretickým přednáškám Ing. Jitky Dostalové.
Ve dnech 17.- 18. srpna 2012 uspořádal SZÚZ v rámci programu OP VK v Lednici praktický
seminář s názvem „Ekologická koupací jezírka“. Seminář byl zahájen přednáškou Ing.
Martina Panchartka, která byla zaměřena na obecné seznámení posluchačů s principy
fungování ekologických koupacích jezírek. Ing. Miroslav Řehák seznámil posluchače
s rostlinnými druhy vhodnými pro použití v ekologických koupacích jezírkách, s vlastnostmi
vody a vodními živočichy, s kterými se můžeme v těchto jezírkách setkat. Odpoledne byli
účastníci semináře převezeni do haly v Řeznovicích, kde jim na výukovém modelu
koupacího jezírka byly předvedeny některé teoretické části z dopoledního bloku a
v následující diskuzi zodpovězena řada dotazů. Oba přednášející jsou aktivními členy Sekce
biobazénů, okrasných a koupacích jezírek. V sobotu pokračoval seminář odbornou exkurzí,
v rámci které byly navštíveny dvě privátní a jedno veřejné ekologické jezírko v oblasti jižní
Moravy. První návštěva se uskutečnila v Hrušovanech u Brna, kde jezírko realizovala
členská firma Acris zahrady s.r.o. Majitel jezírka seznámil příchozí s jeho dosavadními
zkušenostmi s výstavbou a následným užíváním jezírka dokončeného na jaře roku 2012.
Následoval přejezd do obce Kovalovice jejíž starosta pan Milan Blahák nás obeznámil
s historií myšlenky o vybudování veřejného koupacího biotopu pro občany místní obce a
blízkého okolí, všech překážkách, nástrahách i úspěších spojeného s jeho budováním i
provozem. Závěrem jsme navštívili ve Ždánicích privátní jezírko ve fázi těsně před
dokončením, realizované rovněž členskou firmou ZAHRADOU Olomouc s.r.o.
V rámci udržitelnosti projektu jsme požádali Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o
akreditaci svazu jako vzdělávací instituce a čtyř vybraných kurzů (Výsadba, ošetřování a řez
dřevin, Ozelenění střech, Ekologická koupací jezírka a Zakládání trávníků a péče o trávníky)
v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Naši žádosti bylo v lednu
2013 vyhověno.
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Časopis INSPIRACE
Historie - připomenutí
SZÚZ se od roku 2005 podílel na vydávání odborného čtvrtletníku INSPIRACE. Od roku
2005 je vydávalo nakladatelství UNI MARKETING s.r.o., jehož majitelem byl pan Alfred
Burgstaller z Rakouska. První zaváděcí číslo INSPIRACE vyšlo na začátku roku 2005. Tehdy
SZÚZ přijal nabídku zkušeného rakouského nakladatele Alfreda Burgstallera, vydávajícího
pro rakouský svaz „Garten und Landschaftsbauverband“ měsíčník GALABAU. Alfred
Burgstaller nabídl SZÚZ svou spolupráci, která byla dohodnuta takto: časopis bude
připravovat šéfredaktor jmenovaný SZÚZ spolu s redakční radou. Ti budou garantovat kvalitu
a odbornost časopisu, vycházejícího ve 4000 výtiscích, který bude zdarma rozesílán podle
svazem vytvořeného seznamu jednak členským svazovým firmám, jednak velkým stavebním
a zahradnickým firmám, projektantům a pracovníkům stavebních odborů i odborů životního
prostředí ve městech a obcích. Vydavatel bude hradit z prodeje inzerce náklady na výrobu a
rozesílání časopisu, plat šéfredaktora, honoráře a podíl z prodané inzerce, která však v čísle
nesmí přesáhnout 40 % rozsahu. SZÚZ nabídku přijal, protože o nutnosti odborného
časopisu představenstvo vědělo, ale tehdy nebyl SZÚZ v takové personální a ekonomické
situaci, aby mohl časopis vydávat sám. SZÚZ podepsal s Alfredem Burgstallerem smlouvu,
navrhl mu pro časopis název INSPIRACE a zaštítil časopis svým logem. Šéfredaktorkou se
stala ředitelka SZÚZ Ing. Jana Šimečková, aby byla zajištěna nejužší kontinuita časopisu a
svazu. SZÚZ se v letech 2005 – 2010 vypracoval v silnou profesní organizaci, která už byla
schopna vydávat časopis pod vlastním jménem. Spolupráce s firmou UNI MARKETING s.r.o.
v posledních letech vázla, což bylo dáno zejména tíživou ekonomickou situací jak
v Rakousku, tak i v České republice a budoucnost časopisu byla vážně ohrožena. Proto se
SZÚZ dohodl s firmou UNI MARKETING s.r.o. na ukončení spolupráce a převedení
registračního čísla MK ČR E 15535. SZÚZ zaplatil odstupné ve výši 100 000,- Kč.
S účinností od 1. 1. 2011 se SZÚZ stal vydavatelem časopisu INSPIRACE.
Současnost
V roce 2012 vyšla 4 čísla časopisu, každé v nákladu 4 000 ks, rozsah 36 - 44 str.
V každém čísle je uveřejněn seznam členů Svazu zakládání a údržby zeleně a Sekce
biobazénů koupacích a okrasných jezírek.
Časopisy jsou zdarma rozesílány podle databáze adres, kterou SZÚZ tvoří v posledních 8 let
a to následujícím cílovým skupinám:


zaměstnanci příslušných odborů (územního rozvoje, životního prostředí - obce
většinou nad 1 000 obyvatel) městských a obecních úřadů (2 000 ks)



zahradnické realizační firmy (800 ks)



stavební firmy (400 ks)



autorizovaní zahradní a krajinářští architekti (200 ks)



odborné školy učňovské, střední, vysoké, studenti (200 ks)



další instituce (ministerstva, výzkumné ústavy, knihovny (200 ks)

Zbývající čísla jsou rozdávána na odborných akcích – semináře, veletrhy….
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Rekapitulace financování v roce 2012:
Název položky
Inzerce
Poplatek členové
Příjmy celkem

částka

Odměny autorů
Zprostředkování inzerce
Grafické práce a tisk
Distribuce – balení a rozesílka
Fotografie
Služby celkem
Neuplatněné DPH
Odpisy 16 669
Náklady celkem

72 900

373 911
180 000
553 911

38 446
295 679
87 305
2574
496 904
34 285
16 669
547 858

Jak je patrné z předcházející tabulky, objem klasické inzerce nedostačuje na pokrytí
nákladů časopisu.
Z tohoto důvodu byl členský poplatek do SZÚZ navýšen od roku 2011 o 2 000,- Kč,
které jsou využívány pro financování časopisu, a díky tomu nevykazuje časopis ztrátu.
Představenstvo i redakce časopisu již několikrát
řešily otázku, zda časopis nezačít prodávat. Dá se
předpokládat, že část předplatitelů by si časopis
objednala, ale naděje, že by si jej objednávaly dnes,
kdy se začíná opravdu šetřit, nečlenské firmy a ti
ostatní, kteří jej dostávali 8 let zadarmo, je
minimální. SZÚZ nechce ovšem ztratit možnost
komunikace
s nečlenskými
zahradnickými
a
krajinářskými firmami, s odbornými školami všech
stupňů a hlavně s pracovníky stavebních úřadů a
odborů životního prostředí ve městech a v obcích
v celé republice.
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