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SVAZ 
ZAKLÁDÁNÍ 
A ÚDRŽBY 
ZELENĚ

PŘIJĎTE NÁS 
NAVŠTÍVIT DO NAŠÍ 
GREEN KANCELÁŘE 
V OTEVŘENÉ 
ZAHRADĚ 
NA ÚDOLNÍ 33, 
602 00 BRNO

Pohovořit s námi můžete na těchto 
mobilních číslech. Volejte:

Janě Šimečkové 777 581 544
Haně Pijákové 775 581 544
Míše Brázdové 720 159 445

Pište nám na e-mail info@szuz.cz 
nebo na osobní e-maily:
simeckova@szuz.cz  
pijakova@szuz.cz 
brazdova@szuz.cz

Sledujte naší svazovou činnost 
na www.szuz.cz, facebooku a 
uzavřené FB skupině SZÚZ členové.

Peníze nám posílejte na 
č. ú. 156433910/600, GE Moneta Money 
Bank nebo Fio Banka 2301112937/2010.

Oficiálně jsme spolek vedený u 
Krajského soudu v Brně, L8536
IČO: 26529831, DIČ:CZ26529831.

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně

09/2019

VÁŽENÍ A MILÍ 
ČLENOVÉ,
rozjezd vaší podzimní sezóny je i naším rozjezdem 
po letních dovolenkových měsících.
Pro kancelář byl ve znamení soutěžní přehlídky
Park roku, dvou praktických workshopů,
vzdělávacího projektu Hortulanus, 
podzimního vydání časopisu Inspirace nebo 
aktuálního dění kolem zelených střech 
u nás i ve světě.

Přeji Vám pěkné počtení
Vaše kancelářská zahradnice Hana

Odborná porota měla při letošním ročníku soutěžní přehlídky PARK ROKU skutečně těžký úkol. 
Kvalita čtrnácti přihlášených parků byla výborná a nás velmi těší, že zeleň ve veřejném prostoru 
nabývá na zaslouženém významu a je chápána i jako důležitý společensko-estetický prvek.



PARK ROKU
SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA MIMOŘÁDNÝCH DĚL

Rekorních čtrnáct parků z celé České republiky se letos účastní soutěžní přehlídky Park roku, kterou od roku 2003 vyhlašujeme. Všechny parky 
se představují krátkými texty a fotografiemi na webové stránce www.parkroku.cz, kde probíhá i veřejné hlasování. Park s největším 
počtem hlasů získá Cenu veřejnosti. Hlasovat je možné až do 5.11. Mezi přihlášenými díly jsou díla krajinářské architektury nejrůznějšího 
charakteru ¬ městské parky jak moderní, tak i historické, parky v krajině, v okolí kostelů, dokonce i originálně řešený hřbitov. Parky do soutěže 
přihlásili autoři projektů, zahradnické firmy, které parky realizovaly a samozřejmě i městské úřady z pozice investorů.
Z našich členských firem se do soutěže zapojily firmy ACRIS (Revitalizace Velískovy zahrady v Malenovicích), Gabriel (Lesopark Skalky Nový 
Jičín), Zahradní Architektura Kurz (Hřbitov Dolní Břežany). Specifickým dílem, které letos soutěží, je Revitalizace Čelakovského sadů a okolí 
národního muzea v Praze. Dílo sice do soutěže přihlásila Městská část Praha 1, na jeho realizaci se však podíleli tyto členské firmy:
Garpen zahradnická s.r.o. (hlavní zhotovitel)
Gabriel s.r.o. (substráty a lože, hydroosev)
Zahradni Architektura Kurz s.r.o. (prokořenitelné buňky, stromové substráty, sázení záhonů)
Baobab s.r.o. (přípravné práce, kácení)
Park – sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o. (trávníky kobercem)
Ing. Vojtěch Halámek (HTÚ, výkopy)
Kaše – zahradnické služby
Petr A. Neumann, DiS. - PANDiS (terény pro trávníky)
Imramovská - vegetační úpravy s.r.o. (výsadba pražských trnovníků)
DIKÉ zahrady s.r.o. (terény pro trávníky, dokončovací práce)

18.-20.9. HODNOCENÍ DĚL ODBORNOU POROTOU
Členové odborné poroty navštívili přihlášené parky ve dnech 18.-20. září. Odbornou porotu jmenovalo Představenstvo Svazu zakládání a údržby 
zeleně na základě nominací respektovaných oborových organizací a institucí. Šest porotců posuzovalo přihlášená díla ve čtyřech hlavních 
aspektech: projekt, realizace, péče a údržba, využitelnost a udržitelnost.

Členové odborné poroty:
Bc. David Mičan za Svaz zakládání a údržby zeleně  
Ing. Maxim Turba za Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu 
Ing. Petr Šiřina za Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví 
doc. Ing. Přemysl Krejčiřík Ph.D. za Zahradnickou fakultu MENDELU 
Ing. Romana Michálková Ph.D. za Fakultu architektury ČVUT 
Ing. Olga Žáková za Svaz školkařů České republiky

Rozhodování poroty nebylo jednoduché, protože letošní ročník byl nejen co do kvantity, ale především co do kvality nejlepším ze všech od roku 
2003. Je těžké posuzovat drobný lesopark v Ostravě Hrabové, který vznikl z nadšení obyvatel za milión korun a sofistikované dílo krajinářské 
architektury kolem Národního muzea, na kterém participovaly desítky odborníku a které stálo desítky miliónů. Jak se s tímto nelehkým úkolem 
popasovali porotci se odborná i laická veřejnost dozví na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže Park roku 2019 večer 6. listopadu na 
Hradě v Litoměřicích.
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VZDĚLÁVÁME
5.9.2019 WORKSHOP 
TECHNOLOGIE ZAKLÁDÁNÍ TRVALKOVÉHO ZÁHONU 
Na začátku září jsme odstartovali jeden z dalších praktických workshopů v Dendrologické zahradě VUKOZ v Průhonicích. S tématem - Technologie 
zakládání trvalkového záhonu seznámil účastníky teoreticko-praktického workshopu lektor na bylinné patro, trvalky jejích použití a technologie 
bylinných výsadeb Ing. Adam Baroš. O seminář byl obrovský zájem a tak jsme měli okamžitě po rozeslání pozvánek naplněnou kapacitu na 
zářijový termín, kterého se zúčastnilo celkem 23 osob z řad projektantů, realizátorů i měst i zahradníků. Díky této zajímavé skupině probíhaly v 
průběhu workshopu odborné diskuze, kde mohli účastníci vnímat názory na problematiku z různých úhlů pohledu. Dopoledne proběhla v 
Návštěvnickém centru Dendrologické zahrady teoretická část se zaměřením na přípravu sortimentu, zakládání a stanoviště především do 
stinných a polostinných partií. V odpoledním bloku pak proběhla praktická prohlídka různých typů záhonů na polostinných, stinných i slunných 
stanovištích. Jelikož počasí přálo, nechyběla ani praktická ukázka výsadby, v části Valy, do které se účastníci kurzu aktivně zapojili. Moc 
děkujeme Adamu Barošovi, za jeho odborný a empatický přístup a účastníkům za vytvoření příjemné atmosféry. Věříme, že workshop přinesl 
hodně zajímavých a zejména v praxi uplatnitelných informací. Vzhledem k velkému zájmu opakujeme workshop i začátkem října.  

13.-14.9. WORKSHOP 
TECHNOLOGIE BIOFILMOVÝCH FILTRŮ 
ASOCIACE BIOBAZÉNŮ A JEZÍREK
Ve spolupráci s členskou firmou Ekogreen s.r.o. jsme uspořádali dvoudenní workshop věnovaný technologii biofilmových filtrů pro biobazény. 
Školení se zúčastnila dvacítka zájemců z řad členů i nečlenů ABAJ. Teoretická i praktická část se konala v areálu firmy v Lánech na Důlku u 
Pardubic. Účastníci školení měli mimořádnou možnost propojit teoretické informace s praktickou ukázkou. V průběhu školení totiž pracovníci 
firmy Ekogreen pro vedením lektora Martina Panchartka instalovali do připraveného vyzděného a zaizolovaného prostoru biofilmový filtr.
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ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
                                             
9.-10. ZÁŘÍ 2019, VARŠAVA 
MEZINÁRODNÍ KONGRES KOUPACÍCH JEZÍREK A BIOBAZÉNŮ

Sedm zástupců Asociace biobazénů a jezírek se zúčastnilo jubilejního 10. Mezinárodního kongresu, který pořádali letos ve Varšavě kolegové z 
polského jezírkářského svazu. Jedná se o největší akci v tomto oboru, která se koná vždy 1x za dva roky a přednášející jsou špičkami v tomto 
odvětví. Na kongresu jsou prezentovány nejnovější poznatky z výzkumu i z praxe z celého světa. Součástí byly jako již tradičně i exkurze po 
veřejných i privátních jezírkách v blízkém okolí. Těšíme se na Shromáždění členů ABAJ, kde se dozvíme to nejzajímavější. Vložné si účastníci 
hradili sami, náklady na tlumočení převzala asociace.

17. ZÁŘÍ 2019, WROCLAW 
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZELENÉ STŘECHY

Město Wroclaw publikovalo obrázkový návod pro 
developery, ve kterém mimo jiné ukazuje jak při výstavbě 
chránit stromy, doporučuje zakládat záhony s lučními 
rostlinami namísto trávníků a třeba dávat včelí úly na 
zelené střechy. A to je jen několik příkladů opatření, 
kterými chce realizovat svou vizi - v roce 2050 snížit 
produkci CO2 o 100 %.
Publikace byla prezentována v rámci mezinárodní 
konference věnované zeleným střechám - International 
Conference Polish Green Roof Association, kterou jak z 
názvu vyplývá, organizovala polská asociace zelených 
střech Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone". Naši 
asociaci zde skvěle reprezentoval Pavel Dostal, 
vicepresident European Federation of Green Roof 
Associations, který vystoupil s příspěvkem, jaké jsou 
možnosti podpory a motivace výstavby zelených střech 
v Evropě. Podrobný report Vám přineseme v příštím 
zpravodaji.
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24.9. BAD HONNEF 
ELCA SETKÁNÍ ŘEDITELŮ EVROPSKÝCH SVAZŮ 
President ELCA Henrik Bos a Marie Mertens, vedoucí kanceláře ELCA - European Landscape Contractors Association, které jsme členy od svého 
vzniku v roce 2001, přivítali v Bad Honnefu ředitele národních zahradnických svazů z České republiky, Holandska a Belgie a Německa. Hlavním 
bodem jednání byla diskuze, jak získávat nové členy.  Jana Šimečková se zúčastnila tohoto setkání poprvé a ocenila zejména skutečnost, že se 
ELCA po letech stagnace začíná stávat akceschopnou moderní organizací. Konkrétním výstupem je spuštění výměnného programu a možnost 
pracovních stáží. Setkání ředitelů je na rozdíl od zasedání presidia velmi prakticky založené a je možné si z něj odnést spoustu podnětů pro 
každodenní činnost svazu. Samozřejmě to svaz něco stojí, ale pokud nechceme ustrnout, je potřeba být pokud možno aktivní. Bližší informace 
uveřejníme v dalším zpravodaji.

Zleva horní řada: Egbert Roozen (VHG Nizozemsko), Marie Mertens (kancelář ELCA), Yves Heirman (BFG Belgie), Jana Šimečková, Michael Henze (BGL 
Německo). Zleva dole: Henrik Bos (prezident ELCA, Finsko), Thomas A. Krämer (BGL Německo)

27.9. KULATÝ STŮL SUBSTRÁTY A SUBSTRÁTOVÉ PANELY
V letošním roce se uskuteční aktualizace Standardů pro navrhování, provádění a údržbu vegetačních souvrství zelených střech, které jsme vydaly 
v roce 2016. Na konci září jsme do Otevřené zahrady na podnět Pavla Dostala svolali kulatý stůl na téma Vegetační vrstva pro zelené střechy - 
substráty a substrátové panely, na kterém jednalo 17 zástupců z řadnašich členských firem, zástupců vědeckých institucí a vysokých škol.

 

05



VYŠLA INSPIRACE 3/2019
Zářijové vydání je doslova nabité články z naší branže. Je jednoznačně „nejtučnějším“ (56 stran) doposud vydaným číslem a doufám, že si i v 
rozjezdu podzimní sezóny najdete čas alespoň na některé z těchto článků:

Vertikální zahrady střízlivým pohledem (Samuel Burian)
Modrozelená infrastruktura je systém (Jiří Vítek)
Trvalkové záhony ve stínu a polostínu (Adam Baroš)
Důležité je vycítit genius loci (rozhovor Jany Šimečkové s Ivarem Otrubou)
Fenomén Otruba (Petr Mičola – Průhledy do historie)
Choroby a škůdci borovice (Ivana Šafránková)
Jak vrátit vodu do české krajiny (Andrea Křivánková)
Koupací jezírko roku – první ročník soutěže (kancelář)

Ohlasy:
…mám potřebu napsat, že se mi poslední číslo Inspirace velice líbí. Poučná, aktuální, odborná. Navíc se zajímavými PR články Vrbasových
a Liko-S, takže jsem přečetl úplně celou včetně reklam.                                
Lukáš Gabriel

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
PROJEKT HORTULANUS POKRAČUJE
V průběhu léta jsme se v rámci projektu HORTULANUS 2021 zaměřili na upřesnění požadavků na odborné vzdělávání. V rámci jazykových kurzů se 
uskutečnilo výběrové řízení, které vyhrála společnost Everesta s.r.o. a jazykové kurzy byly zahájeny v říjnu. Další vzdělávací kurzy budou probíhat 
od 1Q roku 2020 tzn. od ledna. Nyní probíhá sběr a příprava podkladů k výběrovému řízení. Mrzí nás, že součinost firem není přesně taková, jakou 
bychom potřebovali a informace v některých případech doslova "dolujeme" ;-)))
Přesto věříme, že vše proběhne dle parametrů projektu a že odborné vzdělávání splní svůj účel v rámci spokojenosti a pozvedne úroveň 
odbornosti a dovednosti ve Vašich firmách.
Bylo by fajn, kdyby se osoby zapojené do projektu staly členy naší facebookové uzavřené skupiny SZÚZ členové: https://www.facebook.
com/groups/1798148740466644/. Samozřejmě jsou do ní zváni všichni členové.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
POZNAMENJETE SI PROSÍM DO SVÝCH DIÁŘŮ...

8.10.              Workshop Technologie zakládání trvalkových záhonů
18.-19.10.   Odborná exkurze ELCA do Polska, Krakow 
6.11.                Vyhlášení Parku roku 2019, Hrad Litoměřice 
3.12.   Shromáždění členů ABAJ, České Kopisty
3.12.   Vánoční setkání, Čechy, České Kopisty
28.1.2020      Shromáždění členů SZÚZ, Litomyšl
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