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Zpráva o činnosti 

Svazu zakládání  

a údržby zeleně  

v roce 2008 

 
Představenstvo SZÚZ: 

Ing. Jaromír Opravil – předseda 

Rostislav Ivánek - místopředseda 

Jaroslav Pešička 

Ing. Petr Halama 

Karel Fučík 

 

Revizní komise: 

Hana Neckářová 

Ing. Jiří Šimka 
 

Ředitelka SZÚZ: 

Ing. Jana Šimečková 

Sídlo SZÚZ: 

Křídlovická 68, 603 00 Brno 

 
 

Členská základna 

V r. 2005 bylo členy svazu  45 firem. 

V r. 2006 bylo členy svazu 58 firem. 

K 31.12. 2007 bylo členy svazu 65 

firem, z toho 63 individuálních členů,  

1 přidružený, 1 mimořádný člen. 

 

K 31.12. 2008 bylo členy  svazu 67 

firem, z toho 63 individuálních členů, 

3 přidružení členové,1 mimořádný 

člen. 

 

Stejný počet členů ovšem neznamená, 

že by nedocházelo ke změnám 

v členské základně. V roce 2008 

ukončilo své členství v SZÚZ 5 firem a 

přibylo 5 nových řádných členů a 2 

mimořádní členové. Jak je patrné 

z výše uvedeného přehledu, členská 

základna SZÚZ nerostla v roce 2008 

takovým tempem jako v předcházejícím 

roce. Jedním z důvodů je zřejmě 

skutečnost, že díky velké poptávce na 

trhu nemají firmy potřebu propagace a 

jsou plně vytíženy řešením provozních 

problémů. Dalším důvodem může být i 

skutečnost,  že Shromáždění členů 

SZÚZ dne 31. ledna 2007 přijalo  

rozhodnutí, podle kterého je pro přijetí 

nového člena SZÚZ nutné doporučení 

dvou stávajících členů SZÚZ.  

 

 

 

 

 

SZÚZ zvyšuje profesní úroveň  

svých členů 
 
SZÚZ  uspořádal dne 23. ledna 

v Martinicích u Příbrami seminář 

Zahrada není hra. 

O svých dlouholetých zkušenostech při 

projektování a realizaci  soukromých 

zahrad přednášeli Ing. Jana Pyšková, 

Ing. Drahoslav Šonský, Ing. Radmila  

Fingerová, Ing. Marie Straková a Ing. 

Zdeněk Sendler. Semináře se zúčastnilo 

66 odborníků z členských firem SZÚZ. 

 
Seminář Ozeleňování střech se           

konal 29.ledna 2008 v Průhonicích.  

Firmě UNI MARKETING s.r.o., která 

seminář  ve spolupráci se SZÚZ 

pořádala, se podařilo získat 

vynikajícího lektora Dipl. Ing.  Jense 

Drefahla, který  pracuje v oboru od 

roku 1969. Jens Drefahl vyvíjel různé 

metody ekologického a ekonomického 

zastřešování objektů. Dnešní úroveň 

techniky pro ozeleňování střech 

vychází z velké části z jeho  inovací. 

Semináře se zúčastnilo na 40 odborníků 

nejen z řad členů SZÚZ.  

 

 
 

8. března 2008 byla v rámci SZÚZ 

založena odborná Sekce biobazénů, 

koupacích a okrasných jezírek. SZÚZ 

tak navázal na svou předcházející 

činnost, neboť již od roku 2004 se o 

tuto problematiku intenzivně zajímá. 

Členy sekce se mohou stát právnické  

nebo fyzické osoby, které se  profesně  

zabývají  problematikou biobazénů,  

koupacích a okrasných jezírek, či 

přírodě blízkých koupališť a to z řad 

členů i nečlenů SZÚZ. Zakládajících 

členů sekce bylo 11 firem. Do rady 

sekce byli zvoleni: 

Ing. Jiří Hájek – předseda sekce, Ing. 

Vojtěch Doležal –místopředseda sekce 

Ing. Martin Panchartek, Ing. Miroslav 

Řehák, Ing. Jiří Šimka. 

Tato sekce s podporou SZÚZ 

uspořádala 19.-21. 6.  2008 v Nových 

Hradech konferenci Stavba přírodních 

koupališť- šance pro budoucnost. 

Na osmdesát účastníků konference 

mělo možnost po dva dny poslouchat 

přednášky renomovaných odborníků a 

také s nimi diskutovat. 

DI Rudolf Wagner z vídeňské projekční 

kanceláře  se zaměřil  na stavbu a 

funkci veřejných přírodních koupališť.  

DI Rainer Grafinger (Německo) se 

věnoval především srovnání norem a 

předpisů pro stavbu a provoz přírodních 

koupališť či bazénů v evropských 

zemích. V další části přednášky zmínil 

nové trendy v plánování biobazénů.  

DI Peter Petrich z Rakouska   mluvil o 

vybraných parametrech vody a jejich 

významu pro koupací jezírka a rybníky. 

Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., 
přední odborník na sinice z 

Přírodovědecké fakulty MU Brno,  

nesmírně zaujal všechny posluchače 

včetně zahraničních hostů přednáškou 

na téma Limnologie - spojité nádoby 

hydrobiologicko-hydrochemických 

parametrů a kvality vody. O  vodních a 

mokřadních rostlinách přednášeli  
Ing. Vojtěch Doležal a  Ing. Miroslav 

Řehák. O péči o koupací jezírka 

informoval Guido  Manzke, který je 

také předsedou německého svazu  

(Deutsche Gesellschaft für naturnahe 

Badegewässer e.V.) 
Třetí den semináře vyrazily dva 

autobusy na exkurzi do  Rakouska. 

Navštívili jsme přírodní koupaliště  

v obcích Tragwein, Sankt Georgen 

am Walde, Neusserling a v obci 

Sarleinsbach. 

V listopadu 2008 vydal SZÚZ 

publikaci s názvem Stavba přírodních 

koupališť – šance pro budoucnost. 

Publikace byla součástí projektu, který 

byl finančně  podpořen v grantovém 

řízení Ministerstva životního prostředí. 

Publikace má rozsah 40 stran a vyšla 

v nákladu 4 000 ks. Zdarma ji obdrželi 

členové SZÚZ, čtenáři časopisu 

INSPIRACE a další zájemci. Publikace 

se zaměřuje především na veřejná 

koupaliště. 
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SZÚZ posiluje společenské 

postavení oboru i jeho 

pracovníků 
 

    
 

 

V lednu 2008 vyhlásil SZÚZ již po 

šesté soutěž o nejlépe realizované 

sadovnické dílo „Zahrada roku a 

Park roku“. V letošním ročníku se do 

soutěže přihlásilo 7 děl do kategorie 

Park roku a  8 děl do kategorie Zahrada 

roku. Vypsáním soutěže svaz oslovuje 

každoročně investory, projektanty  a 

realizátory s výzvou, aby představili 

nejzajímavější parky a zahrady. 

Odborný časopis INSPIRACE pak 

informuje širokou zahradnickou 

veřejnost o úrovni oboru, kde vznikají 

zajímavé realizace, kdo si zasloužil 

ocenění. Mnoho zajímavých děl ovšem 

tvůrci do soutěže ani nepřihlásí. 

Realizační firmě třeba majitel zahrady 

nedovolí zahradu do soutěže přihlásit, 

někteří investoři či realizátoři zeleně na 

veřejných prostranstvích zase o soutěži 

ani nevědí nebo se obávají posudku 

odborné poroty.  

Porota: 

Ing. Olga Nováková - předsedkyně 

(Magistrát města Brna)  

Prof. Ing. Jaroslav Machovec (emeritní 

prof. MZLU Lednice) - čestný předseda 

Ing. Radmila Fingerová  

Ing. Ivan Staňa  

(Správa průhonického parku)  

Ing. Přemysl Krejčiřík  

(ZF MZLU v Lednici) 

Ing. František Smýkal 

 (VOŠ a SZŠ Mělník)  

Ing. Tereza Riedlová 

 (Ministerstvo životního prostředí). 

Tajemník poroty: Ing. Jana Šimečková 

 
Hodnocení soutěže přihlášených děl se 

uskutečnilo ve dnech 6. – 8. srpna 

2008. Porota při hodnocení najela 1 400 

km a projela téměř celou republiku. 

Výsledky soutěže byly  vyhlášeny na 

slavnostním večeru v Rytířském sále 

v lednickém zámku u příležitosti 

semináře Trendy a tradice 2008, který 

pořádala Zahradnická fakulta  MZLU. 

Vyhlášení výsledků se kromě zástupců 

realizátorů, projektantů a investorů 

oceněných děl zúčastnila i stovka 

odborníků z celé ČR. 

           

 
 

1.  místo 

Park mezi ulicemi Lannova, Nové 

Mlýny a nábřeží L. Svobody v Praze 

Zhotovitelé: 

Sdružení NAVATYP a.s. 

a GABRIEL  s.r.o. 

Autoři projektu: 

Ateliér Zahradní a krajinářské 

architektury zastoupený Ing. Zdeňkem 

Sendlerem a Ing. Václavem Babkou 

Vlastník a investor: 

Městská část Praha 1 

 
2.  místo 

Borský park v Plzni, obnova – I. etapa 

Zhotovitel: 

Zahradní Architektura Kurz s.r.o. 

Autoři projektu: 

Florart - Doc. Ing. Pavel Šimek, PhD. 

Vlastník a investor: 

Statutární město Plzeň 

 

3.  místo 

Rehabilitace nástupního prostoru 

radnice MČ Komín – Brno 

Zhotovitelé: 

H.K.U .s.r.o.- stavební práce, 

Sadovnictví Líšeň – sadové úpravy 

Autoři projektu: 

Ing. Marek Holán,  

Ing. arch. Pavel Pekár,  

Zahradní a krajinářská tvorba.s.r.o. 

Vlastník a investor: 

Statutární město Brno,  MČ Komín 

 

Cena děkana  

Zahradnické fakulty MZLU 

Labyrintárium Loučeň 

Zhotovitel: 

 Zahradní architektura Martinov s.r.o. 

Autoři  projektu: 

ADRIAN FISCHER MAZES Ltd. 

prováděcí projekt 

 Zahradní architektura Martinov s.r.o. 

Vlastník a investor: 

Loučeň a.s. 

 

Čestné uznání 

Sadovnická úprava náměstí 

v Rovensku 

Zhotovitel: 

DIKÉ ZAHRADY  s.r.o. 

Autor projektu: 

Ing. Petr Halama 

Vlastník a investor: 

 Město  Rovensko pod  Troskami 

 

 

            
 

1. místo 
Skalní zahrada s vodopádem 

Zhotovitel: 

PhDr. Stanislav Špoula 

Autor projektu: 

PhDr. Stanislav Špoula 

 
 

2. místo 
Zahrada s jezírkem v Bystřici 

Zhotovitel: 

Zahradnictví Šimková s.r.o. 

Autor projektu: 

Alena Šimková 

 

3. místo 
Zahrada pod Palkovickýma hůrkami 

Zhotovitel:  

Ivánek – Zeman,  v.o.s 

Autor projektu:  

Ing. Magda Cigánková Fialová 

 
3. místo 

Zahrada u rodinného domu  Kolovraty 

Zhotovitel: 

DIKÉ ZAHRADY  s.r.o. 

Autor projektu: 

Ing. Petr Halama 

 

Čestné uznání 

Louka u srubu pod Skalním vrchem 

Zhotovitel: 

Ivánek – Zeman,  v.o.s 

 

 

http://www.kamennezahrady.cz/about.html
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Výstavnická činnost  SZÚZ  
 

 
 

FOR GARDEN  - veletrh zahradní 

architektury, nábytku a techniky  

6.-9. 3. 2008 

SZÚZ se stal jedním z partnerů 2. 

ročníku veletrhu FOR GARDEN 

v Praze – Letňanech, který pořádá 

společnost ABF a.s. 

Kromě informačního stánku představil 

SZÚZ na veletrhu společnou expozici. 

Na 110 m² podle projektu Ing. Petra 

Halamy z firmy DIKÉ Zahrady 

vytvořily kvetoucí expozici s jezírkem 

firmy  DIKÉ ZAHRADY s.r.o., 

GABRIEL s.r.o, Jaroslav Pešička – 

GARPEN, ZAHRADA Olomouc s.r.o. 

a KB BLOK systém s.r.o. Na výstavní 

ploše postavily ukázky systému 

koupacího jezírka, střešní zahrady a 

suchou  zídku. Kromě zajímavých 

exponátů nabídly firmy zájemcům také 

odborné rady. 

 

 
 

Firma  ZAHRADA  Olomouc s.r.o. 

dodala do expozice vzorové panely, na 

kterých si  mohli všichni návštěvníci 

prohlédnout, z jakých vrstev se skládá 

zelená střecha. Za tento exponát získala 

firma ZAHRADA Olomouc cenu 

GRAND PRIX  FOR GARDEN. 

 
 

 

 

 

 

Mezinárodní stavební veletrh IBF  

21.- 24. dubna 2008 v Brně 

BVV měl zájem obohatit nabídku na 

veletrhu také o projekty a realizace 

zahradní a krajinářské torby. Asociace 

zahradnického výstavnictví tedy 

zprostředkovala SZÚZ za mimořádně 

výhodných podmínek  500m² venkovní 

plochy před pavilonem A. Tu potom 

svaz  nabídl svým členským firmám, 

které ji využily pro svou prezentaci. 

Impozantní expozici na tomto veletrhu 

vytvořil Ing. Petr Chocholáč z firmy 

HORTISCENTRUM s.r.o., Ing. Jiří 

Hájek vystavoval model  koupacího 

jezírka, zelenou střechu představila 

ZAHRADA Olomouc s.r.o, firma Květ 

Ing. Jiřího Vrbase nabídla trávníkové 

koberce a rostlinami expozici doplnil 

pan  Josef Janků z Arboreta  Šmelcovna 

z Boskovic. 

 

 
 

 

      

 

 

 

 

Zelený svět – 

9. odborný zahradnický prezentační 

 a kontraktační veletrh 

                
Pořádala jej na ploše 1600 m² Asociace 

zahradnického výstavnictví ve dnech 

5.-6. září 2008. Na tomto veletrhu 

prezentoval SZÚZ ve svém stánku 

nejenom odborný časopis INSPIRACE, 

ale na panelech také zahradnická díla, 

která se umístila v minulých létech na 

předních místech ve svazové  soutěži 

Zahrada a Park roku. 

 

 

         
 

Na tomto největším mezinárodním 

stavebním veletrhu v Čechách ve dnech 

23.-27.9. 2008 se na vybudování stánku 

podílela členská firma Zahradní 

Architektura Kurz s.r.o.  

V doprovodném programu veletrhu 

svaz jako spoluorganizátor zajistil na 

semináři Zelené střechy přednášky Ing. 

Filipa Drasticha z firmy ZAHRADA 

Olomouc a Dušana Netolického, z  

firmy Zahradní Architektura Kurz  s.r.o. 

 

 

SZÚZ v TV pořadu Zahrada je hra 

Pořad Zahrada je hra bývá v odborných 

kruzích často předmětem kritiky. 

Ředitelka SZÚZ Ing.Jana Šimečková se 

společně se zástupci Společnosti pro 

zahradní a krajinářskou tvorbu sešla 

v lednu 2008 v Ostravě s tvůrci pořadu. 

Nabídla jim, aby některý z dílů pořadu 

natočili na zahradách oceněných 

v soutěži Zahrada roku. V srpnu a 

začátkem září k natáčení opravdu došlo. 

Pořad  byl odvysílán 23.10. 2008.  

V pořadu jsme představili divákům 

zahradu v Šatově (2. místo 2006), 

zahradu v Brně na Hlinkách (1.místo 

2006), zahradu s jezírkem v Bystřici (2. 

místo 2008), fotbalové hřiště na 

zahradě ve Frýdku-Místku (Čestné 

uznání 2006). Zahradu představovali 

její tvůrci, ať už projektanti či 

realizátoři a pořadem komentářem 

prováděla Ing. Jana Šimečková. 
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SZÚZ spolupracuje 

s odbornými  školami 

 
Rozvoj profesního vzdělávání učitelů 

středních škol v oboru zahradnické 

produkce 

Na významném setkání ředitelů a 

učitelů zahradnických škol a učilišť 

z celé republiky, které pořádala 4. 

února 2008  zahradnická fakulta MZLU 

v Lednici, představila Jana Šimečková 

soutěž  mladých zahradníků. SZÚZ 

pořádal tuto soutěž  v roce 2006 

v Markredwitzu v rámci mezinárodní 

soutěže „ Bayern Cup“  na přeshraniční 

výstavě Cheb-Marktredwitz. Zúčastnili 

se jí mladí  zaměstnanci členských 

firem Svazu.  

Vystoupení před pedagogy odborných 

zahradnických škol podnítilo jejich 

zájem o další ročník této svazové 

soutěže, tentokrát pro studenty a učně 

zahradnických oborů.  

 

 

 

              
 

Soutěž mladých zahradníků 

–Lipová ratolest 2008 

 

21 Datum. dubna 2008 se stalo  

významným dnem nejenom pro Svaz 

zakládání a údržby zeleně, ale také pro 

odborné zahradnické  školství a vlastně 

pro celý zahradnický obor. Na tento den 

vyhlásil totiž SZÚZ  začátek  první   

soutěže mladých zahradníků – studentů 

a žáků odborných zahradnických škol a 

učilišť z celé České republiky. Ze třiceti 

škol, které svaz oslovil na podzim 

2007, se přihlásilo  pět středních škol a 

jedno odborné učiliště.  

 

Proč SZÚZ pořádal soutěž mladých 

zahradníků 

 

Zákazníci dnes vyžadují kompletní 

dodávku zahradnického díla. Čím víc 

se změnil  za poslední léta charakter 

zahradnické práce, tím užší by měla být  

spolupráce  lidí z praxe s pedagogy, 

kteří mladé pracovníky pro praxi 

připravují.  

 

Zadání soutěže 

Svaz se inspiroval pravidly 

mezinárodní soutěže dovedností 

WORLDSKILLS, na kterou už mnoho 

let vysílají evropské svazy vítěze svých 

národních soutěží mladých zahradníků. 

Soutěže se pořádají obvykle v halách. 

SZÚZ upřednostnil volné prostranství, 

protože tam mohou vytvořená díla 

zůstat i po soutěži. Proto tedy mělo 9 

minizahrádek, každá o ploše  20 m², 

vytvořit  malý parčík. Úkolem každého 

týmu bylo podle projektu  za dva dny 

na svých 20 m² upravit terén, navozit a 

rozprostřít trávníkový substrát, vysadit 

strom a živý plot, vydláždit niku pro 

lavičku, položit kobercový trávník a 

založit květinový záhon. Projekt 

zpracovala projekční kancelář Projekce 

zahradní, krajinná a GIS z Brna bez 

nároku na odměnu. Všechny  týmy 

obdržely tři týdny před soutěží 

kompletní projektovou dokumentaci a 

doporučený seznam nářadí.  

 

Poděkování patří firmám, které 

pochopily, že pro svaz je velikým 

problémem zajistit pro všechny 

soutěžící materiál. Darovaly tedy svazu 

stromy, trávníkový koberec, dlažbu, 

substráty, keře, kůly, hnojiva a půdní 

kondicionéry nebo alespoň výhodně 

prodaly lavičky a obrubníky. Bez jejich 

podpory by se soutěž  těžko dala 

uskutečnit. 

Neméně vstřícně se zachovalo Národní 

stavební centrum vzorových domů 

EDEN  v Brně, když  nabídlo svazu pro 

soutěž pozemek ležící zatím ladem 

vedle dětského hřiště za vstupní bránou 

9B do areálu BVV.  

I termín 21. a 22.dubna byl velmi 

výhodný, protože navazoval na 
otevření mezinárodního stavebního 

veletrhu.  

       
 

 

Porota:   

Ing. Jaromír Opravil  

(předseda představenstva SZÚZ, 

jednatel firmy ZAHRADA Olomouc 

s.r.o.)  

Ing. Helena Finstrlová – autorizovaná 

zahradní architektka, z firmy Projekce 

zahradní a krajinná a GIS, s.r.o. 

Ing. Stanislav Flek, (ARBOEKO s.r.o.,¨ 

vedoucí střediska Smržice) 

Rostislav Ivánek  (spolumajitel firmy 

Ivánek – Zeman v.o.s.). 

Aleš Kurz (jednatel firmy Zahradní 

Architektura Kurz s.r.o. – Praha), 

Ing. Marie Straková, Ph.D. (jednatelka 

a obchodní ředitelka firmy Agrostis  

Trávníky, s.r.o.)   

Doc. Ing. Pavel Šimek Ph.D.(Proděkan 

Zahradnické fakulty  MZLU v Lednici) 

Miroslav Volša (KB BLOK systém, 

s.r.o. zástupce ředitele OZ Brno).  

 
Výsledky 
1. místo 

Střední odborná škola  veterinární, 

mechanizační a zahradnická  

České Budějovice  

Marek Slovák, František Zíka 

 
2. místo 

Střední odborná škola zahradnická a 

Střední odborné učiliště, Rajhrad 

Martin Vymětal, Rostislav Kubáček 

 

3. místo 

Střední odborná škola zahradnická a 

Střední odborné učiliště, Rajhrad 

Filip Vrbas, Filip Krejčí 
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SZÚZ 

spolupracuje se zahraničními 

institucemi 

 

 
 

Studijní cesta představenstva SZÚZ 

do Holandska 

 

Ve dnech 8. – 9. ledna 2008 navštívilo 

představenstvo SZÚZ na pozvání 

holandského svazu jeho ústředí ve 

městě Houten nedaleko Utrechtu. Tam 

poznali historii svazu, který pracuje už  

80 let a jehož hlavní rozvoj nastal až po  

vnitřní krizi v roce 2003. Tehdy se 

spojilo jeho 13 regionálních svazů a 5 

oborových sekcí do jednoho ústředí, 

které dnes zastupuje neuvěřitelný počet 

1300 členů. Holandskému svazu se 

totiž podařilo přesvědčit firmy, že jim 

zajišťuje informace, které by firmy 

jinde těžko obstarávaly. Pro členy 

pracuje při svazu také početný sbor 

konzultantů, jejichž návštěvu a poradu 

si firmy u svazu objednají a zaplatí. 

Konzultanti pak přímo ve firmě řeší 

ožehavé otázky a radí, jak úspěšně 

realizovat nové programy, jaké kurzy 

doporučit v celoživotním vzdělávání 

zaměstnancům. Členové holandského 

svazu mají statisticky prokazatelně 

lepší hospodářské výsledky, než firmy, 

které ve svazu nejsou. Český svaz 

pracuje ovšem teprve 8 let, ale jeho 

představitelé si v Holandsku potvrdili, 

že se ubírá správnou cestou. 

Exkurze do Holandska se kromě 

zástupců českého svazu zúčastnili také 

zástupci maďarského a polského svazu. 

 

 
 
 

          
 
 

Zasedání ELCA v Londýně a 

exkurze Výboru firem ELCA  

na výstavu Chelsea Flower Show 

 

Jarního zasedání členských svazů 

ELCA se zúčastnili jako obvykle 

předseda SZÚZ Ing. Jaromír Opravil a 

ředitelka SZÚZ Ing. Jana Šimečková. 

Na odbornou exkurzi, kterou potom 

uspořádala ELCA na výstavu Chelsea 

Flower Show a na jiná zajímavá místa 

v Londýně a okolí, objednával SZÚZ 

účast pro svých 14 zájemců z členských 

řad se sedmiměsíčním předstihem, 

takový byl o výstavu ve světě zájem. 

Pořadatelé Chelsea Flower Show 

oslavili 86. výročí trvání výstavy 

opravdu velkolepě. Na 50 000 m² 

výstavní plochy bylo postaveno 22 

ukázkových městských a vesnických  

zahrad a ve velkém pavilonu 

vystavovalo 100 floristů ve 300 

výstavních expozicích z celého světa. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Setkání expertů na odborném 

vzdělávacím workshopu ELCA 

v Bruselu, červen 2008 

Protože zkušeností není nikdy dost, 

vyslal svaz letos na mezinárodní 

workshop o celoživotním vzdělávání, 

který pořádala ELCA v  Bruselu, dva 

zkušené pedagogy. Ing. František 

Smýkal z VOŠ a SZaŠ Mělník a Ing. 

Jitka Trevisan z Katedry zahradní a 

krajinné architektury ČZU v Praze se  

spolu s ostatními účastníky workshopu 

utvrdili v přesvědčení, že odborná 

kvalifikace zaměstnanců firem, jejich 

jazykové znalosti a také manažerské 

schopnosti jsou pro každou firmu 

hlavním kapitálem a firmám rozšiřují 

možnosti získat nové zakázky. 

V Bruselu se čeští zástupci zúčastnili  i 

parlamentního večera věnovanému 

problematice životního prostředí a 

tomu, jak zeleň může toto prostředí 

pozitivně ovlivňovat. O svých 

poznatcích potom zasvěceně referovali 

na stránkách časopisu INSPIRACE. 
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Publikační činnost SZUZ 

 
Stavba přírodních koupališť 

- šance pro budoucnost 
SZÚZ vydal tuto 40 stránkovou 

publikaci v listopadu 2008 nejenom pro 

zahradnické firmy, ale hlavně pro 

pracovníky na obecních a městských 

úřadech, kteří dostávají také pravidelně  

odborný čtvrtletník INSPIRACE. Je to 

v určitém smyslu výzva, podnět k 

úvaze, není-li právě u nich zchátralé 

koupaliště či vysloužilá vodní nádrž, se 

kterou si právě nevědí rady. Každou 

šanci je potřeba využít. V publikaci, 

kterou Svaz vydal díky grantové 

podpoře MŽP, jsou shrnuty zkušenosti 

zahraničních i našich expertů na téma, 

které dnes zajímá celou Evropu. 

 

 
 

INSPIRACE, 

odborný čtvrtletník SZÚZ, 

 který vydává  nakladatelství 

UNI  MARKETING s.r.o. 

Jeho šéfredaktorkou je ředitelka Svazu 

Ing. Jana Šimečková, redakční radu 

tvoří členové představenstva SZÚZ. 

Čtvrtletník INSPIRACE naplňoval také 

ve svém 4. ročníku záměr redakce 

otevírat svým  čtenářům okno do světa. 

Redakce sleduje většinu odborných 

časopisů partnerských evropských 

svazů, takže  čtenáři INSPIRACE se 

dozvídají o novinkách, výstavách, 

soutěžích a oceněných realizacích v 

evropských zemích.  

Protože mezinárodní organizace ELCA 

projednává na svých zasedáních a 

schůzkách se členy parlamentu EU 

vždycky ožehavá a potřebná profesní 

témata, měla i ve 4. ročníku časopisu 

svou rubriku.V roce 2008 se autoři 

soustředili hlavně na odborná témata, 

která dnes zajímají každý zahradnický 

podnik. Kalkulaci cen rozebíral ve 

svých pravidelných článcích podrobně 

a fundovaně tým vedený Rostislavem 

Ivánkem. 

O zakládání  trávníků a péči o ně psali 

autoři  z firmy  Agrostis Trávníky s.r.o. 

- Ing.Marie Straková s Ing.  Josef 

Straka.  

V každém čísle přinesla INSPIRACE  

adresy všech členských firem. Ty  

 

 

prozíravější si uvědomily, že časopis 

dostává a čte 4 000 lidí pracovně úzce  

spjatých s oborem, a že jako členové 

svazu mají výhodnou cenu na inzerci. 

V nápaditých článcích informovaly o 

široké nabídce svých služeb a o 

úspěších, které v zahradní a krajinářské 

tvorbě dosáhly. 

Od založení se INSPIRACE rozesílá 

zdarma na 4 000 adres -  zahradnickým 

firmám, velkým stavebním firmám, 

školám, projektantům a pracovníkům 

oborů životního prostředí ve 2 000 

městech a obcích. 

V posledních měsících se upravená 

INSPIRACE v počtu 1000 ks posílala 

také na Slovensko. Finančně je časopis 

tedy závislý na výnosu z inzerce.  

Až do uzávěrky tedy není jasné, kolik 

stránek číslo může mít, inzerenti se 

zpožďují, mění svá přání. SZÚZ proto 

spolu s redakcí navrhl nakladateli 

několik variant změn.  Předplatné by na 

příklad umožnilo počítat alespoň 

s určitým počtem  stránek, který by 

redakce podle výnosu inzerce mohla 

pak třeba  pohotově rozšiřovat.  

Nakladatel zatím na žádnou změnu 

nepřistoupil v obavě, že by se tím mohl 

snížit náklad a zúžil počet oslovených 

čtenářů. Firmy by pak ztratily o inzerci 

zájem. 

Rok 2009 může přinést odliv inzerentů. 

Časopis INSPIRACE je pro SZÚZ 

klíčový. Jeho prostřednictvím může 

oslovovat širokou odbornou veřejnost, 

informovat o své činnosti, zvyšovat 

odbornou úroveň profese. 

Proto je potřeba dále s nakladatelem 

časopisu INSPIRACE jednat a vytvořit 

takový model, který by umožnil i 

nadále vytvářet a distribuovat kvalitní 

odborný časopis. 

 

        
 

 

 

Z E L E N Á    L I N I E 

vzdělávání v oboru zakládání zeleně a 

péče o zeleň 

      

Na  začátku  byla  výzva Ministerstva 

práce a sociálních věcí k předkládání 

žádostí o finanční podporu v rámci 

operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost – globální grant 

Adaptabilita a konkurenceschopnost, 

oblast podpory Zvýšení adaptability 

zaměstnanců a konkurenceschopnosti 

podniků.  

Takovou  příležitost nevyužít, by  byla  

veliká škoda. SZÚZ  se  od  svého  

založení v roce 2001 zaměřuje na 

systematické vzdělávání  svých členů. 

Touto službou pomáhá  majitelům  a 

manažerům zahradnických firem, kteří  

jsou  zahlceni svými  každodenními 

úkoly natolik, že by si opravdu těžko 

hledali čas na  sestavování studijních  

plánů a organizaci celoživotního 

vzdělávání  zaměstnanců. A protože  

náš obor se  v posledních  desetiletích 

rychle mění, je potřeba zvládnout tolik 

nových technologií a dovedností,  že 

každý poctivý zahradník  si dnes 

přiznává, že se musí pořád učit. 

Rozeslali jsme členským  firmám 

dotaz, kolik by vyslaly na školení  

pracovníků, s jakým vzděláním,  v čem 

by si měli prohloubit  znalosti a 

dovednosti, který čas roku  by  jim  

vyhovoval.  

Výsledkem je projekt „Zelená linie“, 

který nabízí členům  

- 3 desetidenní kurzy  základní (90  

účastníků) pro zaměstnance, kteří 

nejsou vzdělaní v oboru, ale jsou pro 

firmu perspektivní a mají  chuť se učit,  

- 2 desetidenní kurzy  pro pokročilé 

(60 účastníků) pro techniky  

- 1 šestidenní kurz pro manažery a 

majitele firem (30 účastníků).   

Kdyby SZÚZ získal grantovou 

podporu, projekt „ Zelená linie“ by dal  

možnost  získat 203 zaměstnancům  a  

zaměstnavatelům  z 28   členských  

zahradnických firem  CERTIFIKÁT, 

podmíněný účastí na všech seminářích  

a praktických cvičeních  kurzu. Firmy  

by si tak zvýšily svou  konkurence 

schopnost a posílily  by  tak svou pozici 

na trhu. 

   

 

 


