
Vyplatila se také intenzivní snaha 
rozšířit členskou základnu SZÚZ, 
kterou vyvíjel zejména místopřed-
seda SZÚZ Rostislav Ivánek.  
Vyvrcholila na veletrhu Zelený svět  
začátkem září v Brně.  Svazová 
Zahrádka Úspěšného Zahradníka 
se stala místem, kde svaz předsta-
vil své aktivity, místem setkávání 
stávajících i nových členů. Od 3. 
září 2010 se SZÚZ rozrostl o 16 

nových členů. 

SZÚZ v roce 2010 ukončil spolu-
práci s firmou UNIMARKETING 
s.r.o. při vydávání časopisu INSPI-
RACE. Svaz převzal veškerá práva 
a povinnosti k vydávání časopisu, 
je zaregistrován na ministerstvu 

kultury jako jediný vydavatel.  

Dalším významným a zlomovým 
počinem roku 2010 byla snaha 
zapojit do činnosti svazu maximální 
počet členů. Přítomnost dvou desí-
tek aktivních členů SZÚZ na rozší-
řeném zasedání představenstva v 
listopadu Litoměřicích pomohla 
otevřít další moţnosti v práci sva-
zu. Velké poděkování patří hostite-

lům – firmě Gabriel s.r.o. 

Díky impulsu Ing. Marie Strakové a 
neutuchajícímu úsilí Rostislava 
Ivánka se podařilo za vydatné 
pomoci kanceláře, představenstva i 
revizní komise vypracovat základní 
vnitřní směrnice Svazu zakládání a 

údrţby zeleně.   

V červnu 2010 přijal svaz do funk-
ce tajemnice SZÚZ. Bc. Hanu 
Pijákovou  Její přítomnost pomohla 

profesionalizaci kanceláře svazu. 

Na závěr bych chtěl ocenit všech-
ny, kteří se zaslouţili o dobré jmé-
no svazu, poděkovat všem, kteří  
svou energií a pracovitostí pomohli 
k zorganizování a úspěšnému 
absolvování všech svazových akcí. 
Jsem přesvědčen o tom, ţe Svaz 
zakládání a údrţby zeleně se stal 
významnou organizací, kterou 
respektuje celá odborná zahradnic-

ká veřejnost. 

Rok 2010 byl pro svaz v jistém 

slova smyslu zlomový. 

Po celý rok se členové Svazu 
zakládání a údrţby zeleně a jejich 
zaměstnanci měli moţnost bezplat-
ně vzdělávat   v rámci  projektu 
Zelená linie financovaného z 
prostředků ESF. Posledním semi-
nářem ve dnech 28. – 29. 10. 2010 
svaz ukončil pomyslnou cestu, 
kterou jsme zahájili 17. listopadu 
2009, kdy účastníci prvního semi-
náře vysazovali alej v Brně – Bo-
hunicích. Tentokrát vysadilo  27 
účastníků semináře část aleje ve 
Mšeně. Aleje, která je věnována 
památce Ing. Františka Smýkala, 
vynikajícího pedagoga, odborníka 
a vzácného člověka, který se sva-
zem dlouhá léta spolupracoval a 
měl být oporou lektorského týmu 
Zelené linie.  Ing.  Smýkal zemřel 
v září 2009 a při realizaci Zelené 
linie citelně chyběl. Přesto se svaz 
realizace tohoto projektu zdárně 
zhostil, výborně se osvědčili zejmé-
na lektoři z našich řad – Ing. Marie 
Straková, PhD.,  Ing. Josef Straka 
PhD., Karel Fučík, Rostislav Ivánek  
a Ing. Tomáš Vajčner.  Z externích 
lektorů ocenili účastníci seminářů 
především Ing. Martina Vlasáka, 
Ph.D. Velké poděkování patří nejen 
lektorům, ale také realizačnímu 
týmu – koordinátorce projektu Ing. 
Janě Šimečkové, manaţerce pro-
jektu – Bc. Haně Pijákové a asis-

tentce  Lucii Vyroubalové.    

Zkušenosti získané při přípravě 
a realizaci projektu Zelená linie 
umoţnily svazu podat v březnu 
2010 ţádost o daleko rozsáhlejší 
vzdělávací projekt s názvem 
Zahradnická perspektiva  a 
s rozpočtem dosahujícím téměř 
22 000 000 Kč.  Při zpracování 
ţádosti se znovu potvrdilo, jak 
obrovský potenciál a podporu má 
svaz  ve své ředitelce Janě Šimeč-
kové.  Dne 13. října 2010 obdrţel 
SZÚZ vyrozumění, ţe s tímto pro-
jektem uspěl. V následujících třech 
letech bude tak mít téměř 1 000 
zaměstnanců z 56 členských firem 

moţnost vzdělávat se v pěti tema-
tických kurzech a sedmi praktic-
kých dílnách. Díky těmto vzděláva-
cím projektům se nám daří stále 
hmatatelněji a důrazněji naplňovat 

poslání a smysl existence svazu.  

Výjimečný byl v uplynulém roce i 
průběh a vyvrcholení soutěţe 
mladých zahradníků Lipová rato-
lest v Jihlavě. Loňský ročník se 
poprvé konal ve spolupráci 
s městem, coţ se velmi osvědčilo. 
Studenti v Jihlavě vytvořili dílo, 
které je nedílnou součástí městské-
ho prostoru. Kvůli mimořádně 
nepříznivému počasí se během 
soutěţe střídaly chvíle totálního 
vyčerpání a beznaděje s velkou 
euforií a pocity vítězství. Nakonec 
všechno zaplavilo slunce a soutěţí-
cí, porotce i organizátory obrovská 
radost. Městu Jihlava patří moje 
uznání, ţe posunulo moţnosti a 
hranice soutěţe do zcela nových 
dimenzí a porotcům a organizáto-

rům můj velký dík. 

Veletrh FOR GARDEN 18.-21. 
března v Praze zastihl naše firmy 
uprostřed jarních prací. Přesto 
firmy představily na ploše 100 m²  
podle návrhu Ing. Magdaleny Myš-
kové – Kaščákové stylizovanou 
zahrádku s ukázkou koupacího 
jezírka, obklopenou rostlinami a 
pohodlným zahradním nábyt-
kem.Cena TOP EXPO byla uzná-
ním kvalitní práce svazových firem 

i úrovně celého oboru. 

Mezinárodní cenu ELCA TREND  
PRICE získala poprvé  v historii 
dvě česká díla - „Klášterní zahrady 
v Litomyšli“ a „Zahrada u Müllerovy 
vily v Praze“. Na předávání cen  
v Norimberku předseda poroty 
Antoine Berger ocenil, ţe bě díla 
jsou současná,  funkční a při tom 
nepopírají  historické dědictví býva-
lých mistrů. Na zasedání prezidia  
v Moskvě poděkoval Antoine Ber-
ger českému svazu  za vzornou 
přípravu a připomněl, kolik toho 
český svaz dokázal od roku 2001, 

kdy vstoupil na mezinárodní scénu. 

SLOVO ÚVODEM                          Ing. Jaromír Opravil, předseda 
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Shromáţdění členů předcházela 

přednáška prof. Ing. Jiřího Damce, 

CSc. a doc. Dr. Ing. Dany Wilhel-

mové na téma „Zahradní umění 

říše středu“.                    

Tentokrát se členové SZÚZ na 

kaţdoročním setkání, kdy se hod-

notí uplynulý rok a plánuje další 

období, sešli v zámku v Křtinách. S 

radostí jsme mohli konstatovat, ţe 

rok 2009 byl v historii svazu na 

události nejbohatší. Kromě jiţ 

„tradičních“ aktivit, jako je soutěţ 

„Park a Zahrada roku“ a soutěţ 

mladých zahradníků „Lipová rato-

lest“, jsme se s úspěchem zhostili 

pořádání velké mezinárodní akce – 

zasedání Prezidia ELCA a odborné 

exkurze Výboru firem ELCA v Pra-

ze.  

Hlavní událostí roku 2009 ovšem 

bylo zahájení vzdělávacího projektu 

„Zelená linie“, který pokračoval i   

v roce 2010.  

Příjemným konstatováním byla 

skutečnost, ţe počet členů SZÚZ 

se stále zvyšuje, coţ je snad nejlep-

ším důkazem, ţe činnost SZÚZ má 

smysl. 

 

 

Shromáţdění členů 2010, 20. - 21. ledna 

Porota ocenila, ţe ucelená zahradní  kompozice působí moderním charakterem 

Veletrh FOR GARDEN,  20. - 21. března, Praha - Letňany 

který projektovala Bc. Jana Riege-

rová (Ekogreen s.r.o.). Postavili jej 

společně členové „Sekce biobazé-

nů“  Ing. Jiří Hájek (Green enginee-

ring s.r.o.), Ing. Martin Panchartek 

(Ekogreen s.r.o.), Ing. Miroslav 

Řehák a Ivo Weiss, Dis (Weiss & 

Wild s.r.o.) 

Dřevěná mola  dodala firma KIMOS 

com.-CZ, s.r.o., květináče Lechuza 

zapůjčil Ing. Milan Ilavský a díky 

školkařské firmě BRUNS se expozi-

ce mohla pyšnit i velmi kvalitním 

rostlinným materiálem. Atmosféru 

zahradního posezení u bazénu 

umocnil nábytek poskytnutý od 

firmy DONATE.  

Finančně podpořili expozici      

tito členové SZÚZ:  

AZARO s.r.o. 

BAOBAB - péče o zeleň s.r.o. 

COVENANT s.r.o. 

EKODENDRA s.r.o. 

GardenLine s.r.o. 

HORTISCENTRUM 

Lege Artis zahrady s.r.o. 

Zahradnictví Šimková s.r.o. 

OK GARDEN s.r.o. 

Připravovat veletrţní expozici o 

rozloze 100 m² před vypuknutím 

jarní sezóny není pro ţádnou za-

hradnickou firmu jednoduché. Přes-

to SZÚZ dokázal letos opět vytvořit 

na veletrhu FOR GARDEN výstavní 

prostor, který byl vynikající vizitkou 

úrovně oboru a členů svazu. Dokla-

dem je i cena TOP EXPO, kterou 

expozice svazu obdrţela. Velkou 

měrou se o to zaslouţila autorka 

projektu Ing. Magdalena Myšková 

Kaščáková, která také osobně 

společně s Jaroslavem Pešičkou a 

jeho spolupracovníky z firmy Gar-

pen expozici realizovala. Expozice 

by zdaleka neměla takový úspěch 

bez velkorysého vodního prvku, 
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EXPOZICE 

SZÚZ A JEHO PARTNERŮ 

ZÍSKALA CENU  

TOP EXPO 

FOR GARDEN 2010 

Společný projekt               

se Zahradnickou fakultou 

Mendelovy univerzity 

SZÚZ se pro roky 2010-2012 stal l  

partnerem projektu „Rozšíření 

nabídky odborného zahradnické-

ho vzdělávání pracovníků střed-

ních škol“. Na podzim roku 2010 

uspořádal svaz pro učitele střed-

ních odborných škol a učilišť dva 

semináře a praktické dílny.     

(Práce s půdou 10.-11.9. 2010 a   

Výsadba dřevin  19.- 20.11. 2010).                                    



Navzdory soptícímu vulkánu Eyja-

fjallajökull jsme se dvěma auty 

v počtu 9 českých zástupců vydali 

na exkurzi  ELCA do Belgie a připo-

jili se tak k 90 zahradníkům ze 14 

zemí. Exkurze začala návštěvou 

34. ročníku výstavy „Floralien“ 

v Gentu, kde na kryté ploše 4,5 km² 

představilo své stylizované zahrady 

a výpěstky 500 soutěţících a 305 

vystavovatelů. Jedním z největších 

záţitků exkurze byla návštěva 

rodinné firmy Groep Moris, která 

představuje působivé spojení sta-

veb a zahradní architektury.  Školky 

Solitair v Loenhoutu svou produkcí 

beze zbytku naplňují název       

společnosti, která jiţ 23 let připravu-

je pro zahradníky jedinečné dřevi-

ny. Exkurzi jsme zakončili návště-

vou prostorných královských sklení-

ků v zámku Laeeken. Vzhledem k 

tomu, ţe kvůli zastavené letecké 

dopravě se zástupci mnoha zemí 

do Bruselu vůbec nedostali, bylo na 

poslední chvíli zrušeno zasedání 

prezidia ELCA.  

Odloţené zasedání prezidia se 

konalo 3. června 2010 v Miláně., 

ale my jsme se jej  nezúčastnili. 

Novým prezidentem ELCA byl 

z v o l e n  E m m an u e l  M o n y 

z Francie. Antoine Berger 

(Švýcarsko) byl zvolen předse-

dou Výboru firem.   

Exkurze výboru firem ELCA, 23.-24.4. Belgie 

Exkurze výboru firem ELCA, 24.-27.9., Moskva 

rezidenční obytný komplex Park 
„Millenium“ s celkovou plochou cca. 
285 ha, s parkem o rozloze 30 ha s 
vodními toky, rybníčky a umělými 
kanály, které protékají komplexem v 
délce cca. 5 km. Luxusní 
„venkovské sídliště“ Nikolino s 250 
vilami v zalesněné oblasti, které 
bylo přeměněno v krajinný park s 
mnoha pitoreskními vodními prvky, 
fontánami a sochami bylo naší 
druhou zastávkou. Druhý den byl 
věnován přírodně krajinářským 
parkům v historicky zajímavých 
místech Kolomenskoje a Caricino. 

Třetí den jsme si prohlédli Moskvu 
a poslední den exkurze jsme zamí-
řili do 75 km vzdáleného města 
Sergijev Posad -- pravoslavné 

obdoby Vatikánu. 

Zasedání prezidia ELCA v Moskvě 
23. 9. 2010 jsme si ovšem uţ nene-
chali ujít. Sklidili jsme tam také 
velké uznání za vynikající přípravu 
soutěţe ELCA Trend Price a za 
perfektně připravenou zprávu o 
činnosti SZÚZ. Všechny evropské 
svazy nám také záviděly náš vzdě-
lávací projekt Zelená linie, o kterém 
jsme v Moskvě informovali. Na 
zasedání prezidia ELCA jako ob-
vykle navazovala i exkurze Výboru 
firem ELCA.  I tentokrát se jí zú-
častnila početná jedenáctičlenná 
česká výprava.  Navštívili jsme 
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Svaz zakládání a údrţby zeleně 

spolu se statutárním městem 

Jihlavou pořádal letošní 3. ročník 

soutěţe mladých zahradníků – 

studentů odborných učilišť a 

středních odborných škol „Lipová 

ratolest“ ve dnech 5. - 7. května 

2010 v Jihlavě na místě původ-

ně barokních záhonů v prostoru 

mezi jihlavským gymnáziem a 

SOŠ elektrotechnickou na ulici 

Jana Masaryka. Soutěţ se kona-

la pod záštitou náměstkyně 

primátora ak. malířky Ireny 

Wágnerové a přihlásilo se do ní 

10 škol. Protoţe plocha, kterou 

magistrát nabídl, byla třikrát 

větší neţ plocha minulých soutěţí, 

za kaţdou školu soutěţilo letos 

čtyřčlenné druţstvo. Nikdo 

ovšem netušil, ţe letošní květen 

všechny zaskočí právě ve třech 

soutěţních dnech počasím, o 

kterém říkáváme, ţe by„člověk 

ani psa ven nevyhnal." A přece 

soutěţ byla podle úsudku magis-

trátu, porotců, obětavých pra-

covníků SZÚZ i jihlavského odbo-

ru ţivotního prostředí, soutěţících 

i pedagogů, kteří je do Jihlavy 

provázeli, občanů a také novi-

nářů, kteří soutěţ letos poprvé 

pečlivě sledovali, tou nejlepší 

propagací našeho oboru a ví-

tězstvím velkého nasazení a 

pevné vůle nad lijáky a bouřka-

mi.   

 

 

Výsledky soutěţe Lipová ratolest 2010 

1. místo  

Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola Mělník 

Lucie Bočková, Čestmír Tvrzník, Pavla Krejčová, Jakub Hamata 

 2. místo - Střední odborné učiliště strojírenské a lesnické, Šternberk 

Eva Dostálová, Marie Maderová, Andrea Lochmanová, Kristýna Novotná 

 3. místo - Střední škola zahradnická, Kopidlno 

Lipová ratolest 2010  Jihlava, 5. - 7.5. 2010 

Odborná porota:  
Rostislav Ivánek – předseda poroty, Ivánek - Zeman, v.o.s. 
Ing. Bc. Martina Brandová, - odbor ŢP Magistrátu města Jihlavy  
Karel Fučík – PARK sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o.  
Ing. Marie Straková – Agrostis Trávníky, s.r.o.  
Ing. Jan Lukeš – Zahradnické úprvy s.r.o.  
Jan Koţený - PRESBETON Nova s.r.o.                               
Ing. Jiří Šimka - Zahradnictví Šimková s.r.o.  
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Pedagogové se shodli, ţe soutěţ 

je přínosná nejenom pro jejich 

ţáky, ale i pro ně, ţe na ni rádi 

studenty doprovázejí. Vysoce 

oceňují a chválí uspořádání sou-

těţe ve městě mezi občany, 

protoţe to s sebou přináší na-

prosto nové zkušenosti. Samo-

zřejmě si uvědomují, ţe takto 

organizovaná soutěţ je velmi 

náročná na přípravu a na čas 

svazových pracovníků. Soutěţící 

se však v takto organizované 

soutěţi dostávají do styku s lidmi 

z radnice, porota zastupuje 

přísného investora, park, který 

soutěţící zaloţí, zůstává stálou 

ozdobou města, které o něj i po 

soutěţi pečuje. Práce soutěţících 

má tedy smysl.  



Ve dnech 9. – 11. června 2010 

uspořádal SZÚZ ve spolupráci s 

firmou Agrostis Trávníky, s. r.o. 

exkurzi, v jejímţ rámci se 35 

účastníků seznámilo nejen s květ-

natými loukami Bílých Karpat, 

ale i se zdařilými realizacemi 

členských firem Svazu zakládání 

a údrţby zeleně. Exkurze začala 

na pokusných plochách firmy 

Agrostis Trávníky, s.r.o v Rousí-

nově. První navštívenou realizací 

byla zahrada v Draţovicích 

(oceněná v soutěţi Zahrada roku 

2005 – realizace firma EDEN 

s.r.o.).  Příkladem krajinářské 

tvorby byla rozhledna a turistic-

ký okruh v Ţidlochovicích, kde 

sadové úpravy realizovala fir-

ma Ing. Jiřího Vrbase – Květ. 

Bylinková zahrádka u zámku ve 

Valticích byla ukázkou spoluprá-

ce studentů a pedagogů Za-

hradnické fakulty v Lednici a 

odborných svazových firem 

(Jaroslav Pešička – Garpen) 

První den exkurze zakončila 

prohlídka koupacího jezírka      

v Charvatské Nové Vsi, realizo-

vaného Ing. Jiřím Hájkem.  

Ve čtvrtek 10. 6. absolvovali 

účastníci s RNDr. Ivanou Jonge-

pierovou z CHKO Bílé Karpaty 

velmi zasvěcený odborný výklad 

spojený s krásným výletem po 

bělokarpatských květnatých 

loukách.  

Firma Hortiscentrum, s.r.o. před-

stavila zahradu u rodinného 

domu s vodní plochou v Medlo-

vě. 

V programu exkurze byla také 

prohlídka mokřadního biotopu v 

Nikolčicích, který realizovala 

firma PAS PLUS, s.r.o. ve spolu-

práci s členskou svazovou firmou 

Kavyl, s.r.o.  

Veřejné přírodní koupaliště v 

Banticích se teprve připravovalo 

na letní sezónu a večerní pose-

zení ve sklepě v Novém Šaldor-

fu bylo příjemným zakončením 

horkého dne.   

V pátek 11. 6. jsme se vypravili 

do rakouského Tullnu, kde jsme 

si v jedinečném areálu o rozloze 

50 ha „DIE GARTEN TULLN“ 

prohlédli půvabné rybníky, 

komponovanou krajinu a 44 

vzorových zahrádek.   

Velké poděkování za pro-

gramovou spolupráci při 

přípravě a realizaci exkurze 

patří zejména Ing. Marii 

Strakové a firmě Agrostis 

Trávníky, s.r.o. 

 

Exkurze Květnaté louky Bílých Karpat  
a nejen květnaté louky … 9. –11.června 2010 
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Cenu  ELCA  „TREND  PRICE“   
uděluje kaţdé dva roky v rámci 
mezinárodního veletrhu GaLaBau 
v Norimberku mezinárodní profesní 
organizace „European Landscape 
Contractors Association“(ELCA) ve 
spolupráci s německým svazem 
Bundesverband Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau e. V. 
(BGL),   Je vyznamenáním pro díla, 
která v Evropě zaujala pozornost 
odborníků i občanů nejenom zají-
mavým záměrem projektanta a 
dokonalým provedením, ale která 
naplňují také poslání soutěţe, které 
ELCA vidí v podpoře  mezioborové 
spolupráce investorů, zahradních i 
krajinářských architektů a realizač-
ních zahradnických a stavebních 
firem. Na výzvu ELCA navrhl letos 
SZÚZ do této mezinárodní soutěţe 
5 děl na předem určené téma 
„Dnešní pohled na historické zahra-
dy“.  V Norimberku byla u příleţitos-
ti mezinárodního veletrhu GaLaBau 
vyznamenána dne 16. září 2010 
cenou ELCA TREND PRICE dvě 
díla:Klášterní zahrady v Litomyšli 
a rekonstrukce zahrady u Vily 
Müller v Praze.  
Slavnostního vyhlášení v Norimber-

ku se kromě zástupců oceněných 

děl zúčastnil za SZÚZ také Karel 

Fučík a Ing. Jana Šimečková. 

Ve dnech 1. a 2. července hodnotila 

mezinárodní porota ve sloţení Antoi-

ne Berger (Švýcarsko), Jűrgen Re-

deker (Německo), Tamas Vincze 

(Maďarsko ,  Michael  Henze 

(Německo), Karel Fučík (ČR) cel-

kem pět děl, které do soutěţe nomi-

noval Svaz zakládání a údrţby zele-

ně. Porota ocenila vynikající organi-

zaci a přípravu ze strany SZÚZ. 

Hodnocené zahrady 

Klášterní zahrady v Litomyšli  

Zámecká zahrada v Jičíně  

Rehabilitace území Královské a kníţecí akropole na Vyšehradě 

Bylinková zahrádka Valtice 

Zahrada u Vily Müller Praha 

 

CENA „ELCA TREND PRICE“  DO ČESKÉ REPUBLIKY  
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Kdyţ SZÚZ vyhlašuje kaţdoročně 

na jaře soutěţ PARK a ZAHRADA 

ROKU, nezbývá neţ čekat, jakou 

úrodu přinese léto, kolik měst či 

obcí přihlásí do prestiţní soutěţe 

svůj nově zaloţený či rekonstruova-

ný park, kolik soukromníků se uvolí 

otevřít svou rodinnou zahradu o 

porotě sloţené z předních odborní-

ků. SZÚZ také letos soutěţ uzavřel 

dne 14. října v Lednici setkáním 

investorů, projektantů a realizátorů 

vítězných parků a zahrad. Na 

workshopu si tam nejprve vyměnili 

zkušenosti a poznatky ze soutěţe a 

potom na slavnostním večeru 

v Rytířském sále lednického zámku 

převzali soutěţící plakety, diplomy 

a drobné dárky.  

1. místo  

Revitalizace severovýchodní části 

sadového okruhu historického 

jádra města Plzně – Mlýnská 

strouha 

Investor: Město Plzeň zastoupené 

Správou veřejného statku města 

Plzně 

Autoři projektu: Doc. Dr. Ing. 

Dana Wilhelmová, Prof. Ing. Jiří 

Damec, CSc., Tereza Damcová 

(herní prvky), akademický malíř 

Jaroslav Šindelář (busta V. Trnky) 

Zhotovitelé: Prostrom Bohemia 

s.r.o., generální dodavatel – 

Vodohospodářské stavby s.r.o. – 

divize Plzeňské komunikace 

Park roku 3. místo  

Bylinková zahrada Tiree Chmelar 
Valtice 

Investor:  Občanské sdruţení Bylinková 
zahrada Tiree Chmelar ve Valticích  

Autoři projektu:  Ing. Mirka Svorová, 
Ing. Jakub Finger, Ing. Adam Baroš - 
pod odborným vedením Ing. Přemysla 
Krejčiříka Ph.D. a Ing. Kamily Krejčiříko-
vé, Ph.D.      

Zhotovitel: Garpen – Jaroslav Pešička 

Další zhotovitelé: Eden s.r.o., Závla-
hy.net - Kúdel´a Martin, Roman Bohá-
ček (brány) , ROCKWORK , stavební 
práce Štefan Drábek, pítko Ondřej 
Svoboda  

Park roku 2010 

Park roku 2. místo  

Regenerace zámecké zahrady 

v Jičíně 

Investor: Město Jičín 

Autoři projektu: Ateliér zahradní a 

krajinářské architektury Babka -

Sendler a Architektonická kancelář 

Ing. arch. Radko Květ 

Zhotovitelé: Generální dodavatel: 

Silnice Jičín a.s.;  

Zeleň: Šárka Talácková,  SAPA – 

Ateliér s.r.o., 
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V letošním roce hodnotila poro-

ta ve sloţení Ing. Olga Nováko-

vá, Ing. Radmila Fingerová, Ing. 

Jitka Trevisan, Ing. Ivan Staňa, 

Ing. Přemysl Krejčiřík, Ing. Jana 

Šimečková, Ing. Petr Šiřina ve 

dnech 3. - 5. 8. 2010 osm parků 

a osm zahrad.   



1. místo -  Zahrada plná her 

Autoři projektu:                          
Ing. Mirka Svorová,                      

Ing. Jakub Finger,                                         

Spoluautor studie:                        

Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D 

Zhotovitel a přihlašovatel:      

Garpen – Jaroslav Pešička 

Další zhotovitelé:                     
Tomáš Novotný- Automatické zá-
vlahy a zavlaţování (závlahy), 
ZAHRADA Olomouc s.r.o. (koupací 
jezírko), Jasan- Zdeněk Hradilák 
(následná péče), Golf service – 

Milan Ištok (trávníky) 

3.  místo  

Zahrada v duchu Mondriana 

Autor projektu:                              

Ing. Zdenek Sendler a kol. 

Zhotovitel zahrady: Zdeněk 

Kovář,  

Další zhotovitelé: Ing. Radek 

Jurníček – stavební část,  

Malůvky - Lucie Radilová, Lucie 

Kostková, Radka Táborová  

Zahrada roku 2010 

2. místo  - Zahrada  nad Prahou  

Autorka projektu: Ing. Jana Pyšková 

Realizace a péče o zahradu: Zahrad-

ní Architektura Kurz s.r.o. 
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Tři oceněné zahrady upoutaly nápa-
dem a pojetím tvůrců, dokonalým 
provedením projektu zahradnickými 
firmami, vstřícností majitele zahrady, 
ale hlavně osobitostí.  Kaţdá byla 
jiná, ale všechny byly provokující a 

inspirující. 



Náš veletrţní stánek jsme nazvali    

v roce 2010  „SVAZOVÁ  ZAHRÁD-

KA ÚSPĚŠNËHO  ZAHRADNÍKA“. 

Ti, se kterými jsme tam poseděli, 

tvrdili, ţe se svazu podařilo vytvořit 

opravdu klidnou oázu, ve které se 

dalo nejenom natáhnout unavené 

nohy, popovídat si u kávy či hrnku 

nespočetných druhů  čajů 

s ostatními členy svazu, ale také se 

něco podnětného dozvědět. Hned 

po zahájení veletrhu se totiţ  rojilo 

v expozici kromě ředitelky svazu 

Ing. Jany Šimečkové a tajemnice 

Bc. Hanky Pijákové dokonce pět 

informátorů nejpovolanějších - 

členů představenstva svazu. Radili, 

rozdávali „Zpravodaj o činnosti 

svazu“, hovořili s návštěvníky o 

plánech do nejbliţší budoucnosti i o 

výhodách, které svaz svým členům 

nabízí. Ani druhý den v sobotu však 

neodcházeli návštěvníci z expozice 

s prázdnou. Kromě dobrých rad a 

informačních materiálů si odnášeli i 

letošní čísla svazového odborného 

časopisu INSPIRACE a také při-

hlášky do SZÚZ. Výsledkem cílené 

náborové akce bylo osm nově 

přihlášených firem přímo na veletr-

hu a dalších osm v průběhu násle-

dujících dvou měsíců. Podobnou 

akci hodláme zopakovat také na 

veletrhu FOR GARDEN v Praze v 

březnu 2011 a samozřejmě i na 

Zeleném světě 2011 v Brně. 

Pod tímto názvem vydal Svaz za-

kládání a údrţby zeleně v listopadu 

2010 publikaci, kterou podpořilo v 

grantovém řízení i Ministerstvo 

ţivotního prostředí.  

Publikace vyšla ve 4 000 nákladu v 

rozsahu 40 stran. Publikace nabízí 

nejenom teoretické informace o 

historii zelených střech, jejich vý-

stavbě a nejmodernějších . Přede-

vším nabídla moţnost těm členům 

SZÚZ, kteří se stavbou vegetačních 

střech zabývají, aby zde představili 

svá díla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokazují tak, ţe za zajímavými a 

velkoryse řešenými plochami zele-

ných střech uţ zdaleka není potře-

ba cestovat jenom do zahraničí. 

V publikaci se svými realizacemi 

představilo 6 členských firem 

SZÚZ.  Tato publikace byla rozeslá-

na všem velkým městským a obec-

ním úřadům, ministerstvům, za-

hradnickým firmám i stavebním 

firmám.  

Snad i tato aktivita pomůţe naším 

členům získat i v budoucnosti zají-

mavé zakázky.  

Svazová Zahrádka Úspěšného Zahradníka na Zeleném Světě  

Zelené střechy - naděje pro budoucnost 

Inspirace byla, je a bude 

zdarma, redakce dokonce po zku-
šenostech z roku 2010 věří, ţe 
v databázi bude zájemců o časopis 
stále přibývat. Jako dnes, tak také 
v roce 2011 najdete INSPIRACI na 
webových stránkách svazu. Doufá-
me, ţe i v současné době, i kdyţ 
firmy ještě pořád šetří hlavně na 
reklamě, je toto  rozhodnutí moud-
ré. Odborný časopis SZÚZ má totiţ 
několik jistot a výhod.  INSPIRACI 
čtou a dostávají opravdu ti, kteří se 
o obor zajímají, o kvalitě zeleně 
rozhodují, zakládají ji a dobře o ni 
pečují. Není to nákladný reklamní 
plátek, který končívá za vstupními 

dveřmi domů.    

SZÚZ  bude svému časopisu od 
roku 2011 dobrým vydavatelem, 
protoţe n na něm nechce vydělat, 
chce  jenom výnosem z inzerce 
pokrýt výrobní náklady. Členské 
firmy a manaţeři inzerujících podni-
ků budou snad  natolik prozíraví, ţe 
podpoří svůj časopis, který uveřej-
ňuje v kaţdém čísle jejich adresy, 
články o jejich práci, rady, jak by 
mohly ještě lépe a ekonomičtěji 
pracovat, v předstihu je zve na 
vzdělávací akce a exkurze, které 
svaz pořádá pro ně. Podpoří časo-

pis, který jim otvírá okna do světa.  

Zdálo by se, ţe šestý ukončený 
ročník časopisu není důvodem 
k zamyšlení.  Kulaté výročí to přece 
není, změna na šéfredaktorském 
místě se nepřipravuje, firmy dostá-
vají nabídky ke spolupráci na rok 
2011 s podmínkami pro zadávání 
inzerce. A přece se chystá v 7. 
ročníku jedna veliká změna. V roce 
2011, kdy SZÚZ oslavuje 10 let od 
svého zaloţení, se stane také vyda-
vatelem svého odborného časopisu 
se všemi radostmi a starostmi, 
které toto rozhodnutí přináší. Časo-
pis se ke svazu jenom ještě úţeji 
přimkne, dál se bude vydávat ve 
4000 výtiscích, věrní čtenáři budou 
dostávat svůj oblíbený časopis opět 
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V kanceláři SZÚZ panoval  po celou zimu čilý ruch, aby se v době, kdy je v našich členských firmách relativní klid, rozběhl a zajistil největší  vzdělávací projekt 

v devítileté historii SZÚZ, který jsme nazvali Zelená linie – vzdělávání v oboru zakládání zeleně a péče o zeleň. K realizaci projektu jsme vyuţili finanční pro-

středky  ESF - Operačního programu  Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Ve výši téměř 3 500 000,- Kč.  Členům SZÚZ  jsme umoţ-

nili vyslat na školení 88 zaměstnanců do základního kurzu,  74 do pokročilého kurzu, 38 manaţerů a majitelů firem si prohloub ilo své znalosti a dovednosti, 

aby svou firmu vedli dobře v nelehké ekonomické situaci.  

 

 

  

Téma 

Počet 

dnů  
 

Termín 

 

Místo 

 

Lektor 

 

Počet účastníků 

Základní kurz 

Výsadba rostlin 2 listopad 

2009, říjen 

2010 

Brno, Mělník Ing. Martin Vlasák, Ph.D. 37 

Firemní kultura a komunikace pro základ-

ní kurz 
2 Leden 2010 Ostrava, Brno, 

Olomouc, Beroun 

Mgr. Dagmar Lahnerová, Mgr. Eva 

Bobková 
88 

Práce s půdou 1 Únor 2010 Brno, Olomouc, 

Beroun 
Ing. Josef Straka, Ph.D. 85 

Zakládání trávníků a péče o trávníky 

  

1 Únor 2010 Brno, Olomouc, 

Beroun 
Ing. Josef Straka, Ph.D., Ing. Marie 

Straková, Ph.D 
85 

Využití mechanizace při zakládání zeleně 

a péči o zeleň 
1 Březen, 

duben 2010 
Olomouc, Mělník, 

Boskovice 
Doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D.,         

Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D 
85 

Řez dřevin 1 Březen, 

duben 2010 
Olomouc, Mělník, 

Boskovice 
Ing. Martin Vlasák, Ph.D 86 

Dílna práce s půdou a zakládání trávníků 1 Srpen 2010 Kobylnice,      

Rousínov 
Ing. Jiří Vrbas,                             
Ing. Marie Straková 

60 

Pokročilý kurz 

Firemní kultura a komunikace 2 Prosinec  

2009 
Olomouc, Brno, 

Roztoky 
Mgr. Dagmar Lahnerová, Ing. Vladi-

mír Vaněk 
70 

Normy v zahradní a krajinářské tvorbě 1 Leden-únor 

2010 
Brno, Roztoky Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D, Ing. 

Miloš Netolický 
75 

Kalkulace v zahradní a krajinářské tvorbě 1 Leden-únor 

2010 
Brno, Roztoky Ing. Tomáš Vajčner, Rostislav Ivá-

nek 
73 

Mechanizační prostředky při zakládání 

zeleně a péči o zeleň 
1 Únor 2010 Roztoky, Brno Doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Doc. 

Ing. Pavel Zemánek, Ph.D 
67 

Ochrana rostlin 1 Únor 2010 Roztoky, Brno Ing. Eva Dušková, CSc. 

doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D. 

67 

Závlahy při realizaci sadových úprav 1 Březen 2010 Roztoky, Brno Ing. Tomáš Vajčner 63 

Drobné stavby v zahradní a krajinářské 

tvorbě 
1 Březen 2010 Roztoky, Brno Ing. Vojtěch Halámek 63 

Vytyčování a vyměřování 1 Květen 2010 Dobříš Karel Fučík 40 

Organizace práce při realizaci zakázek 2 Červen 

2010 
Průhonice Werner Fössel 50 

Manažerský kurz 

Firemní kultura a komunikace 2 Únor 2010 Lysice - Býkovice Mgr. Dagmar Lahnerová 38 

Základy pracovního a obchodního práva 2 Únor  2010 Lysice - Býkovice JUDr. Andrea Hrdličková 

Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D 

35 

Podnikový management 2 Únor  2010 Lysice - Býkovice Ing. Jiří Duda, Ph.D 35 

Využití marketingových nástrojů při 

řízení firmy 
1 Únor  2010 Lysice - Býkovice Ing. Šárka Dvořáková 35 



V roce 2010 přešel SZÚZ z daňové 
evidence na podvojné účetnictví a  
uzavřel smlouvu o vedení účetnictví 
s paní Taťánou Rotreklovou. Kan-
celář SZÚZ, představenstvo i reviz-
ní komise dostávali pravidelné a 
podrobné informace o hospodaření 
SZÚZ. 
1.  4. 2010 odešla Ing. Marie Stra-
ková na vlastní ţádost z revizní 
komise. Na její místo byl později 
kooptován Ing. Martin Přibyl z firmy 
Acre.  
Lucie Vyroubalová podala výpověď 
a k 31. 5. 2010 ukončila činnost ve 
svazu. Ve výběrovém řízení na 
místo tajemníka svazu byla vybrána 
a k 1. 6.  přijata Bc. Hana Pijáková. 
Paní Rotreklová dala svazu výpo-
věď z účetních sluţeb ze zdravot-

ních důvodů. Proto se na konci roku 
2010 uskutečnilo výběrové řízení 

na novou účetní.  

Po celý rok bojoval svaz se špatnou 
platební morálkou některých členů. 
Všem, jeţ dluţili dlouho po splat-
nosti, bylo pozastaveno členství  do 

doby uhrazení všech závazků. 

Obrovským zatíţením pro kancelář 
byla administrace grantu Zelená 
linie a příprava ţádosti a později 
podkladů pro rozhodnutí grantu 

Zahradnická perspektiva. 

Kancelář SZÚZ tráví spoustu času  
urgováním přihlášek na akce, pro-
hlášení o obratu atd. Mohla by 
tento čas vyuţít efektivněji, pokud 

by členové reagovali na e-maily v 
poţadovaných termínech.  
V Luhačovicích se sešli zástupci 
představenstva SZÚZ  a  Společ-
nosti pro zahradní a krajinářskou 
tvorbu, aby se dohodli na spoluprá-
ci a společném postupu při propa-
gaci oboru a jednání s politickou 
reprezentací. Byla nastavena pravi-
dla i určeny zásadní body 
k prosazování a vyjednávání. 
Jednali jsme se SFŢP o moţnos-
tech úpravy podmínek  pro čerpání 
dotací z osy 6. Vzhledem k převisu 
poptávky nad finančními zdroji, bylo 
toto jednání neúspěšné. 
Na konferenci v Havířově, které se 
zúčastnilo téměř 150 zástupců 
měst, přednesli příspěvky Rostislav 
Ivánek (Výsadba stromů)  a  Jana 
Šimečková (Lipová ratolest). 

Co se ještě stalo v roce 2010 

   Vzdělávací aktivity      Počet účastníků 

Zahradnická perspektiva - vzdělávání pro členy SZÚZ 

Kvalifikovaný stavitel koupacích 

jezírek (30 dnů) 

Historie a současnost  zahradní a 

krajinářské tvorby (15 dnů) 

Střešní zahrady (5 dnů) 

Dlaţby z přírodního kamene (5 dnů) 

Schodiště a zídky z přírodního 

materiálu (5 dnů) 

 

Dlaţby, schodiště a zídky z betono-

vých prefabrikátů (5 dnů) 

Stavíme se dřevem (5 dnů) 

Budování závlah (5 dnů) 

Osvětlení v zahradě (3 dny) 

Programy se budou během tří let 
podle projeveného zájmu opakovat 
několikrát a budou ukončeny závě-
rečnou zkouškou, úspěšní absol-

venti obdrţí certifikáty.  

21 505 325,- KČ, 3 roky 

56 členských firem bude 

vzdělávat 924 zaměstnanců v 

12 vzdělávacích programech 

Kvalifikovaný pracovník v péči o 

zeleň (10 dnů) 

Týmový asistent v oboru zahradní a 

krajinné tvorby (15 dnů) 

Stavbyvedoucí  v zahradní a kraji-

nářské tvorbě (25 dnů) 

Zpráva o  č innost i   

Svazu  zakládání  a údržby zeleně 2010  

         Kvalifikovaný pracovník v péči o zeleň 153 

         Týmový asistent v oboru zahradní a krajinné tvorby 63 

          Stavbyvedoucí zahradních a krajinných úprav 98 

          Kvalifikovaný stavitel koupacích jezírek 68 

          Historie a současnost zahradní a krajinné tvorby 50 

          Střešní zahrady 93 

          Dlažby z přírodního kamene 79 

           Schodiště a zídky z přírodního materiálu 109 

          Dlažby a zídky z betonových prefabrikátů 72 

           Stavíme se dřevem 63 

Realizace automatických závlah 22 

Osvětlení v zahradě 54 



 

   Vývoj členské základny 

   Svaz zakládání a údrţby zeleně 2010 

   Co nás čeká v roce 2011 

Exkurze ELCA                          

Malta (27. –30.4.)                      

Londýn (5. – 8.10.)    

Soutěţ mladých zahradníků   

Lipová ratolest                         

Olomouc                                        

(4.– 6. 5.)     

Exkurze Jiţní Čechy                    

(1. – 3.6. ) 

Veletrh Zelený Svět                       

(2. – 3.9.)   

Příprava certifikačního systému    

pro členy SZÚZ 

 

Vydávání časopisu INSPIRACE 

ve vlastní reţii 

Spolupráce se SZKT 

Spolupráce se Zahradními centry 

Příprava technologií 

Rozšiřování webových stránek 

včetně části určené pouze pro členy  

Rozšiřování nabídky sluţeb      

pro členy SZÚZ 

Pořádání soutěţe Park roku         

a Zahrada roku 2011 

Registrace ochranných známek  

pro loga svazu a svazových akcí 

Realizace  a administrace       

projektu Zahradnická perspektiva                             

celkem 130 výukových dnů 

Veletrh FOR GARDEN                

expozice svazové zahrádky, 

organizace semináře              

Trendy při tvorbě zahrad           

(17.– 20.3. 2011) 

Spolupráce na projektu           

Rozšíření nabídky odborného 

zahradnického vzdělávání pra-

covníků středních škol“              

se Zahradnickou fakultou      

Mendelovy univerzity                                     

(29.– 30.3.,  1.– 2.7., 25.– 26.8.) 
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Křídlovická 68 

603 00 Brno 
 

Mobil: 777581544 

Tel - fax:  542210435 

E-mail: info@szuz.cz 

www.szuz.cz 

       Představenstvo:    

Ing. Jaromír Opravil, předseda 

Rostislav Ivánek – místopředseda 

Karel Fučík,  Ing. Petr Halama,  

Jaroslav Pešička 

                   Revizní komise:   

Ing. Marie Straková (do 1.4. 2010) 

Ing. Martin Přibyl (od června 2010) 

Ing. Jiří Šimka 

Ředitelka: 

Ing. Jana Šimečková 

Mobil: 777581544 

simeckova@szuz.cz 

 

Tajemnice: 

Bc . Hana Pijáková 

Mobil: 775581544 

pijakova@szuz.cz 

Zprávu o činnosti sestavila Ing. Jana Šimečková, leden 2011  

foto archiv SZÚZ 

Sekce biobazénů, koupacích a 

okrasných jezírek je hlavním    

organizátorem                                  

mezinárodního kongresu                            

„Koupací jezírka bez hranic“          

České Budějovice ( 28.– 30.9.) 


