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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. 
Vojelte:
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 a facebooku.

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,
L 8536  
IČO: 26529831, DIČ:CZ26529831.

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně

7-8/2019

VÁŽENÍ A MILÍ 
ČLENOVÉ,
letošní prázdniny byly ve znamení soutěží.
Uspořádali jsme první ročník soutěže Koupací jezírko roku. 
Deset přihlášených děl hodnotila čtyřčlenná 
odborná porota ve složení 
Jan Kroupa, Petr Mičola, Jiří Šimka a Petr Formánek, 
která určila vítěze v jednotlivých kategoriích.
Po roční plánované přestávce jsme vyhlásili soutěžní
přehlídku PARK ROKU a velmi nás těší rekordní
počet čtrnácti přihlášených parků.

Přeji Vám pěkné počtení
Vaše kancelářská zahradnice Hana

Mimořádnou cenu WELLNESS BIOBAZÉN ROKU 2019, získal biobazén na zámku v Ratměřicích. 
Dílo do soutěže přihlásila a na technologii úpravy vody se podílela firma Green engineering.



VŠE O KOUPACÍCH JEZÍRKÁCH, SUBSTRÁTECH 
A ROSTLINÁCH PRO KJ A BIOBAZÉNY

 

V prázdninovém termínu se uskutečnil v atraktivním prostředí Regionálního informačního centra Keltské oppidum Závist v Dolních Břežanech 
dvoudenní seminář. Účastníci byli seznámeni s požadavky na plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů v soukromých objektech. 
První den přednášeli členové ABAJ Martin Panchartek, Jiří Šimka, Petr Halama a Ondra Poul. Na druhý den jsme pozvali zástupce rakouské firmy 
Biofermenta Marca Sczepanskiho, který představil sortiment substrátů a pana Jiřího Řehoře, který v rámci komentované prohlídky v areálu 
členské firmy Gardeo seznámil účastníky s nejvhodnějšími rostlinami pro koupací jezírka.

 

VÝSLEDKY 1. ROČNÍKU SOUTĚŽE KOUPACÍ JEZÍRKO ROKU 2019

V letošním roce jsme uspořádali první ročník soutěže. Deset přihlášených děl hodnotila koncem června čtyřčlenná odborná porota, která určila 
vítěze v jednotlivých kategoriích. Při hodnocení se porota zaměřila na celkovou kvalitu prostorového, funkčního, konstrukčně-technického a 
estetického řešení, kvalitu stavebních a instalatérských prací, vhodnost použitých vodních a mokřadních rostlin a udržitelnost díla v dalších 
letech. Výsledky 1. ročníku soutěže koupací jezírko roku 2019 byly slavnostně vyhlášeny 16.7. na závěr semináře Vše o koupacích jezírkách v 
Dolních Břežanech.

1. MÍSTO KOUPACÍ JEZÍRKO 
První místo v této kategorii získalo jezírko v Praze-Ďáblicích, které realizovala a do soutěže přihlásila společnost Ekogreen. Autory projektu jsou 
Alena Fedurcová a Martin Panchartek. Jezírko o velikosti 150 m2 bylo vybudováno v roce 2016 a je součástí rozlehlé přírodní zahrady.
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OCENĚNÁ DÍLA KOUPACÍ JEZÍRKO ROKU 2019

1.     místo Biobazén
První místo v této kategorii získal 
biobazén v zahradě v České Lípě 
z roku 2018 o velikosti 60 m2. Projekt 
zahrady včetně jezírka zpracoval 
ateliér Flera, autorem technického 
řešení je Petr Halama, jehož 
společnost Diké Zahrady jezírko 
postavila.

  
2. místo Biobazén 
Druhé místo v této kategorii náleží 
malému biobazénu o rozloze 25 m2
v zahradě v Praze-Vinoři, který byl 
postaven v roce 2017. Autorkou 
projektu je Kateřina Dlabalová 
a jezírko stavěla společnost 
Ekogreen.

1. místo Koupací jezírko v kategorii Ostatní 
První místo v této kategorii si odnesla 
koupací jezírko v zahradě v Hradci 
Králové, kterou projektoval ateliér 
Flera. Autorem technického řešení i 
stavitelem jezírka o ploše 60 m2 byla 
firma OK Zahrady. Toto dílo si odneslo 
i cenu za nejlepší jezírko s technologií 
Oase.
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ZELENÉ STŘECHY 
ŠANCE PRO PRAHU
ZÍSKALY JSME GRANT OD MAGISTRÁTU HL. MĚSTA PRAHY

V letech 2019-2021 budeme realizovat poprvé projekt "Zelené střechy šance pro Prahu" podpořený z grantového programu Magistrátu 
hlavního města Prahy, a to ve výši 300 000 Kč. 

Hlavní náplní projektu bude příprava dvou publikací a to „Zelené střechy – zásady pro navrhování, provádění a údržbu vegetačního souvrství“ a 
„Zelené střechy pro Prahu – dobré příklady“. Publikace budou vytištěny a rozdávány účastníkům vzdělávacích akcí (semináře, exkurze). Budou 
rovněž uspořádány dvě odborné komentované exkurze na území města Prahy, případně do blízkého okolí (pěstitelská školka rozchodníkových 
koberců, sortiment rostlin vhodných pro extenzivní zelené střechy). Dále bude realizováno 8 odborných seminářů, jejichž program bude upraven 
podle potřeb těchto cílových skupin:
Zastupitelstva – důraz na funkce zelených střech a způsoby a možnosti podpory výstavby zelených střech.
Pracovníci odborů Magistrátu a úřadů městských částí – technické aspekty budování zelených střech a péče o ně.
Architekti – standardy pro navrhování vegetačního souvrství zelených střech, materiály a konstrukce.
Realizátoři staveb – standardy pro budování zelených střech s důrazem na vegetační souvrství, materiály, péče o zelené střechy.
Developerské společnosti – ekonomické aspekty budování zelených střech, přínosy a užitky.

ZELENÝCH STŘECH STÁLE PŘIBÝVÁ
Děkujeme Pavlovi Dostalovi za každoroční report o vývoji stavu zelených střech u nás. Kancelář podklady zpracovala a vydala tiskovou zprávu, 
která byla hojně sdílena na sociálních sítích.

PLOCHA ZELENÝCH STŘECH SE V ROCE 2018 OPĚT ZVĚTŠILA
Jako v předchozích letech, i v letošním roce zjišťovala odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) celkovou výměru 
zelených střech zrealizovaných na území České republiky. Měření proběhlo na základě množství dodaného střešního substrátu, který je klíčovým 
komponentem vegetačních střech. Celková plocha zrealizovaných zelených střech za rok 2018 v České republice činila přibližně 247 000 m², což 
odpovídá 5,5násobku plochy Václavského náměstí, či 9 km dlouhému úseku dálnice nebo 23 fotbalovým hřištím. Oproti roku 2017, kdy přírůstek 
plochy zelených střech činil 195 000 m², se jedná o meziroční nárůst o více než čtvrtinu. 
Extenzivních zelených střech bylo v roce 2018 zrealizováno 194 000 m² a představovaly tedy 77 % všech vegetačních střech. Intenzivních zelených 
střech přibylo 53 000 m², což odpovídá 23 % celku. Tento poměr se ve srovnání s předchozím rokem nezměnil. Hlavními důvody pro větší 
zastoupení extenzivních zelených střech zůstávají nižší pořizovací náklady, nižší náklady na údržbu a minimální potřeba dodatečné závlahy. 
Celou tiskovou zprávu najdete na www.zelenestrechy.info
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MLADÍ ZAHRADNÍCI
V LOTYŠSKU SE V ČERVENCI USKUTEČNIL JIŽ 60. EVROPSKÝ 
KONGRES MLADÝCH ZAHRADNÍKŮ

První den přinesl jednání delegátů všech zúčastněných států. Českou republiku a sekci Mladých zahradníků reprezentoval Martin Straka. Delegáti 
schválili novou podobu členských příspěvků v rámci evropské organizace CEJH, které se budou nově odvíjet od počtu členů národní organizace 
mladých zahradníků. Pro sekci Mladých zahradníků to znamená, za předpokladu, že se stanou členy CEJH, asi 3x nižší roční příspěvek a především 
nižší náklady pro účast našich členů na budoucích kongresech.
Martin Straka navrhl, aby se v roce 2021 uskutečnil kongres poprvé v České republice. Osobně to vnímá jako významnou příležitost, jak přiblížit 
české mladé zahradníky Evropě a velkou výzvu pro Radu.

Nejbližší akce Sekce mladých zahradníků
7.9.        Komentovaná prohlídka Květné zahrady, Kroměříž
5.10.  Future 4Landscape - konference, Brno

Mladí zahradníci v Dobrém ránu
U příležitosti mezinárodního dne 
mládeže jste 12.8. na programu ČT2 
mohli vidět rozhovor se zástupci Rady 
SMZ předsedou Martinem Strakou a 
členkou Rady Anetou Hegerovou.
Vystoupení vzbudilo velký zájem 
a Martin nestačil brát telefony a 
odpovídat na dotazy ;-))

BURZA 
Prodám Ford Transit MWB 280
Rok výroby: 2012, najeto 130tis km, TZ, couvací kamera, vybaveno pro zahradníky, 1.majitel, serviska, velmi dobrý stav. Cena 248 500,-Kč 
Bližší informace:  Petr Kaše, KAŠE - ZAHRADNICKÉ SLUŽBY, tel: 603 77 99 85
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