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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: 
Jana Šimečková  777 581 544 
Hana Pijáková      775 581 544
Míša Brázdová      720 159 445

Pište nám všem 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

Březen/2019

VÁŽENÍ A MILÍ 
ČLENOVÉ,
 
JARO je tu!
Přivítali jsme jej třemi praktickými dílnami,
dvěma semináři, jednou exkurzí, vydáním prvního
letošního čísla časopisu Inspirace,
založením sekce Mladých zahradníků
a vyhlášením dvou soutěží: 
Koupací jezírko roku (echt novinka)
a Zelená střecha roku.
 
Přeji Vám pěkné počtení
Vaše kancelářská zahradnice Hana

Díla z přírodního kamene jsou nedílnou součástí realizací v oboru zahradní a 
krajinářské tvorby a my jsme velmi rádi, že i díky uspořádání dvou březnových  
praktických dílen přispíváme k vysoké úrovni realizovaných schodišť a zídek.



ZELENÉ STŘECHY
PROJEKT  
SMART & GREEN  

Jak jsme již informovali v minulém zpravodaji, zúčastnili jsme se projektu Smart & Green – On the Spot in Visegrad Cities. 
V březnu se uskutečnily čtyři studijní návštěvy měst, která se aktivně zabývají zelenou infrastrukturou: Nitra (SK), 
Budapešť (HU) a Wroclaw (PL). Zde se účastníci setkali s místními experty, ale i kolegy ze zemí Visegrádské čtyřky ze 
souvisejících oborů. Projekt byl podpořen z prostředků International Visegrad Fund a organizovali jsme ho společně s 
CEEWEB for Biodiversity, Polskie Stowarzyszenie "Dachy Zielone" a slovenskou SZKT. My jsme pozvali účastníky projektu 
do města ležícího v ústeckém kraji, do Litoměřic. Za sekci Zelených střech se organizace ujal a účastníky provázel Pavel 
Dostal, který takto shrnul aktivity města:

„Za 8 let působení energetického manažera Ing. Jaroslava Klusáka, Ph.D. a jeho týmu, Litoměřice uspořily přes 30 milionů Kč 
na energiích a podařilo se jim rozvinout velké množství chytrých a zelených projektů v mnoha oblastech. Úředníci jezdí v 
elektromobilech, v mateřských školách (renovovaných v nízkoenergetickém standardu) je řízené větrání a na střechách jsou 
fotovoltaické elektrárny, spotřeba energií ve veřejných budovách je plně pod kontrolou, budova městského úřadu jímá 
dešťovou vodu... To jsou jen některé z inovací, jimiž se pyšní toto menší město v Ústeckém kraji, díky nimž se z něj stal český 
lídr v energetickém managementu.“

2



ZELENÉ STŘECHY
SPOLUPRÁCE S ČESKOU RADOU 
PRO ŠETRNÉ BUDOVY
 
Od minulého roku jsme členy sdružení Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC). Aktivně nás zde zastupuje Pavel Dostal, 
který na konci ledna oficiálně převzal certifikát člena pro SZÚZ, respektive sekci Zelené střechy (foto dole) a je členem 
dvou pracovních skupin, které v rámci CZGBC fungují:

• BROWNFIELDS (BF)
V této pracovní skupině se snaží o rekultivaci brownfieldů s využitím zelených střech. Důležité je, že zelené střechy 
pomáhají částečně zachovávat ekologickou funkci BF a zároveň umožňují stavebníkovi parcely ekonomicky využít.

• HOSPODAŘENÍ S VODOU
V současnosti velmi aktuální téma. Pavel v rámci této skupiny zpracovává legislativní rešerši o zelených střechách a 
jejich podpoře v zahraničí, včetně případových studií. Naváže na námi vydanou publikaci ZPŮSOBY SYSTÉMOVÉ PODPORY 
VÝSTAVBY ZELENÝCH STŘECH a rozšíří uvedené způsoby podpory. V této skupině jsou zapojeny i členské firmy Liko-S a 
Sedum Top Solution.

Spolupráce se CZGBC vnímáme jako důležité propojení stavebního a výrobního sektoru s tím naším – zeleným, které by 
mohlo umožnit našim členům spolupracovat na komplexních projektech (voda-zeleň-stavba). 

VÝZVA PAVLA DOSTALA
Taky bych ještě jednou chtěl apelovat na využití potenciálu skupiny zdravé Vnitřní prostředí. Podle mě, by se tam naši 
členové měli angažovat s rostlinami, jelikož těžko bude budova zdravá bez rostlin (zvlášť když se všude dávají vnitřní 
zelené stěny...). Taky samozřejmě vítám další aktivní účastníky v rámci činnosti CZGBC. A členové CZGBC by se naopak 
mohli víc angažovat u nás (poznámka kanceláře: letos se CZGBC stala partnerem soutěže ZELENÁ STŘECHA ROKU).

Brownfieldy jsou místa, která jsou součástí urbanizované městské krajiny a jsou z různých důvodů dlouhodobě 
člověkem opomíjena. Díky tomu se na jejich území mohla přirozenou cestou rozvinout flora i fauna, která v sobě 
kombinuje jak druhy typické pro danou vegetační oblast, tak i rozmanitou syntézu druhů z městských zahrádek a 
parků. Proto se brownfieldy vyznačují v městském prostředí neobvykle velkou druhovou pestrostí (biodiverzitou) z řad 
rostlin i živočichů, a staly se důležitou součástí městské zelené infrastruktury.
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http://www.czgbc.org/


        VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ
KOUPACÍ JEZÍRKO ROKU 2019        

 

Informace  o soutěžních podmínkách letošních ročníků, přihlášky a všechny potřebné informace najdete na stránkách 
akce.

Koupací jezírka: www.abaj.cz
Zelené střechy: www.zelenestrechy.info nebo www.zelenastrecharoku.cz
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ZELENÁ STŘECHA ROKU 2019

Novinkou letošního roku je soutěž Koupací jezírko roku, které je benjamínkem v naší skupině zelená střecha, zahrada
a park. Soutěžit se bude celkem ve třech kategoriích. První dvě, koupací jezírko a biobazén jsou určeny pro díla, která
byla realizována dle Standardů pro plánování, stavbu a provoz koupacíh jezírek a biobazénů (vydány byly v březnu
2014 Asociací biobazénů a jezírek) a třetí kategorie je určená pro díla, realizovaná dle technologií a postupů, která nejsou
ve zmíněných standardech popsána.

Novinkou v již zavedené soutěži Zelená střecha roku 2019 bude hlasování veřejnosti na www.zelenastrecharoku.cz 
a účast zahraničního patnera - mezinárodní organizace EFB, která rovněž nominuje člena poroty.

Těšíme se na Vaše díla. Termín pro odevzdání přihlášek do obou soutěží je 30.4.

Trojlístek námi vyhlášených soutěží v letošním roce uzavře soutěž PARK roku 2019, kterou vyhlásíme do konce dubna. 
Aktuálně probíhá komunikace se sponzory, oslovování porotců, uzavírání smluv a dolaďování soutěžních podmínek. 



VYŠLA NOVÁ INSPIRACE
 
První letošní číslo máte již ve svých poštovních 
schránkách, distribuováno bylo 18. března. Děkujeme 
firmám, které se rozhodly náš časopis podpořit 
a předplatné objednaly svým obchodním partnerům 
a okolním obcím. Velmi si této aktivity vážíme.
Kdo jste jej ještě nestihl otevřít, těšit se můžete
například na článek Martina Vysokého o městech, 
která mají prospěch z modro-zelené infrastruktury. 
Pokračujeme také v zavedené rubrice o trvalkách, 
kterou připravuje Adam Baroš. V rubrice Choroby 
a škůdci okrasných dřevin se v hledáčku Ivany 
Šafránkové tentokrát ocitnou jírovce. A mnoho dalšího.

OBOROVÁ SPOLUPRÁCE
SETKÁNÍ S ŘEDITELI STŘEDNÍCH ŠKOL
 
Ve čtvrtek 21. března se na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici setkali již podvanácté na pozvání docenta 
Petra Salaše zástupci středních škol se zástupci odborných profesních svazů.  Za náš svaz se zúčastnila kancelář v 
sestavě Šimečková & Brázdová, dále byli přítomni kolegové ze Svazu školkařů ČR, Ovocnářské unie ČR, Zelinářské unie 
Čech a Moravy a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Z diskuze vyplynulo, že střední školy se stále 
potýkají s nedostatkem zájemců o studium, což je podle ředitelů způsobeno jednak nízkou prestiží oboru 
zahradník a také povinností maturovat z matematiky. Příprava studentů na všeobecné předměty zabírá mnoho času, 
takže se jej potom nedostává na výuku praktických předmětů. Ze strany svazů znovu zazněla nabídka na odborné 
exkurze, stáže i praxe, a to nejen pro středoškoláky, ale především pro vysokoškolské studenty. Setkání se aktivně 
zúčastnila i nově zvolená rektorka ZF MENDELU Alena Salašová. Z aktivit SZÚZ propagovala Jana s Michaelou zejména 
nově vznikající Sekci mladých zahradníků. Den v Lednici využily i pro přímé oslovení studentů na půdě ZF. 
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VZDĚLÁVÁME, ŠKOLÍME...
SCHODIŠTĚ A ZÍDKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE, 5.-6. A 19.-20.3.
Ve spolupráci s naší členskou firmou Weiss & Wild se nám letos podařilo uspořádat dvě praktické dílny zaměřené na 
stavbu schodišť a zídek z přírodního kamene. Jsme rádi, že zájem zahradníků o práci s kamenem, která je nedílnou 
součástí zahradní architektury, stoupá a že opět přibudou kvalitně zhotovená kamenická díla. Pod vedením vynikajícího 
mistra kameníka pana Miroslava Horníka (Zeď a štět) pracovaly čtyřčlenné týmy na projektu schodišť, zídek a nově i 
kamenné rovnaniny. Na základě jejich vyjádření víme, že byly se svými díly velmi spokojeni a nás těší, že naše práce má 
smysl.

PRAKTICKÁ DÍLNA - ŘEZ OVOCNÝCH DŘEVIN, DŘEVČICE 7.3.        
Po loňské premiéře jsme i letos uspořádali v areálu našeho člena firmy Realizace zeleně Dřevčice praktickou dílnu 
zaměřenou na řez ovocných stromů. Potulný sadař Ondřej Dovala ukázkově ořezal jednu senescentní jabloň, odrůdu 
Spartak a pak ukázal řez na mladých stromcích (broskvoně, meruňka, jabloň). Po slunečném dopoledni, které jsme 
strávili v učebně, nás při praktické výuce poněkud potrápil náhlý, silný vítr, nicméně nadšení účastníků bylo velké a vítr 
nikoho nepřinutil k dřívějšímu odchodu. Celkem 21 účastníků naplnilo maximální kapacitu této praktické dílny.

WORKSHOP ZAHRADA JE ČI NENÍ HRA?, 8.3.  A 12.3.     
Letošní workshop z cyklu, který vznikl v roce 2014 a krouží kolem otázky, jak je to se vztahem mezi zahradou a hrou ;-) se 
zaměřil tentokrát méně na tvůrčí stránku a více na stránku organizační a ekonomickou. Lektory byli Rostislav Ivánek, 
Jakub Finger (ateliér Partero) a Jana Ivánková. Ze složení lektorského týmu je patrné, že se opět hodně mluvilo o vztahu 
mezi projektantem a zahradnickou realizační firmou. Samozřejmě nebylo možné opominout třetí vrchol trojúhelníka při 
tvorbě zahrady, což je klient. Není možné shrnout obsah šestihodinového workshopu do pár vět, nicméně některé výstupy 
jsou k dispozici na webových stránkách v oddíle přístupném pouze členům.
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MLADÍ ZAHRADNÍCI
Poslední březnovou sobotu se na Střední zahradnické škole v Jarově setkali mladí zahradníci (fyzická osoba do 30 let), 
aby společně založili SEKCI MLADÝCH ZAHRADNÍKŮ při Svazu zakládání a údržby zeleně. Celkem se sešlo 16 účastníků, 
většinou studentů zahradnických škol (ČZA Mělník, ČZU Praha, ZF MENDELU, Střední Zahradnická škola Rajhrad, p.o. a 
další). 
Předsedou Sekce mladých zahradníků se stal Martin Straka, místopředsedou Oliver Csillagi. Do Rady SMZ si zvolili 
mladí zahradníci Jiřího Zavadila, Alžbětu Kotlabovou a Anetu Hegerovou. 
Rada SMZ zasedne již v nejbližších dnech. Při tomto setkání bude projednávat program pro letošní rok, sponzoring, 
financování, marketing, spolupráce s firmami z oboru a mezinárodní spolupráce.
Prvním společnou akcí bude dubnový workshop suchých zídek 13.4. na zahradě předního českého rappera MC Geye v 
Dolních Kounicích.

BURZA STROJŮ
ISEKI SXG22, r.v.2007
Profi kompaktní malotraktor s mezinápravovou rotační sekačkou, sběrem trávy a vyklápěním do výšky – ideální 
víceúčelový stroj pro komunální využití a technické služby měst. Dieselový tříválcový motor s nízkou spotřebou 1,2-1,7 
l / 1 Mth  Hydrostatická převodovka – snadnější obsluha stroje. Žací ústrojí je poháněno přímo přes hřídel a úhlové 
převodovky – vysoká spolehlivost a nízké náklady na údržbu (odpadá výměna řemenů). Jednoduché a snadné nastavení 
výšky sečení – plynulé nastavení.  Prostorný výhozový tunel – bez problému stroj dokáže sekat mokrou a přerostlou trávu, 
stroj se neucpává.  Objem sběracího koše je 550 l, rychlé a jednoduché vyklápění do výšky 1,85 m.  Snadná demontáž 
rotační jednotky, během chvilky lze vyjmout a nabrousit nože.  Koncovka na připojení hadice s vodou pro snadné čištění 
žací jednotky.  Čelní vývodový hřídel – na stroj lze přikoupit množství příslušenství pro celosezónní využití stroje.  
Jednoduchý stroj pro obsluhu (minimum elektroniky) – po krátkém zaškolení může obsluha se strojem sekat.
Motor  Iseki diesel 18 kW/24 hp, Převodovka  hydrostatická, Objem nádrže  21 l, Rozměry (DxŠxV)  2110x1100x1200 mm
Hmotnost  864 kg, Žací zařízení mezi nápravami 1,37 m  
Kontakt: Zábojník,  Telefon: 602 781 751,  E-mail: v.zabojnik@centrum.cz
Prodejní cena: 150 000Kč
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JARNÍ SLAVNOSTI CIBULOVIN 2019 
ŠUMPERK 29.4. A ROUSÍNOV 30.4.

Podrobné informace najdete na stránkách akce: https://www.ververexport.cz/udalosti
Při komentované procházce ulicemi města Vám pořadatelé představí různé mechanizovaně sázené směsi kvetoucích 
cibulovin a také směsi sázené ručně do záhonů. V interiéru pak proběhne prezentace široké nabídky producenta 
cibulovin VERVER EXPORT, kterou přednese majitel paní Miek Stap. Prohlédnete si demo ukázku sázecího stroje, 
kterým budou zasazeny do záhonu lilie.

8.-11.5.        Odborná exkurze do Nizozemí/ Pouze pro členy SZÚZ/ Kapacita naplněna
22.5.           Seminář na Demogreenu Mechanizace pro profesionální zahradníky, Vyškov
5.-7.6.         Odborná exkurze po dílech ZAKA krajiny Novohradska a Třeboňska
12.6.            Odborná exkurze Tour de Pereny, Praha
20.6.           Konference Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel, Ostrava Vítkovice
16.7.            Seminář o koupacích jezírkách a biobazénech nejen pro zahradní architekty, Dolní Břežany
17.7.             Seminář o substrátech a rostlinách vhodných pro koupací jezírka, Dolní Břežany a Černošice

Pozvání od firmy Floravil
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NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT....

https://www.ververexport.cz/udalosti

