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Úvodní slovo

Rok 2019 byl pro Svaz zakládání a údržby zeleně důležitým mezníkem, kdy počet indivi-
duálních členů přesáhl stovku. Nejenom tento fakt je dokladem toho, že naše profesní 
organizace kráčí po správné cestě. Uspořádali jsme sedmnáct seminářů a workshopů, kte-
rých se zúčastnilo téměř devět set zájemců. V nabídce vzdělávání nechyběly ani tentokrát 
odborné exkurze – navštívili jsme Nizozemsko a polský Krakow. Poznávali jsme společně 
i krajinu Novohradska a Třeboňska.

Podařilo se nám získat grant na vzdělávání zaměstnanců našich členů, díky kterému se 
v následujících třech letech mohou zdokonalovat v cizích jazycích, rozšiřovat technické 
i zahradnické znalosti a dovednosti, zdokonalovat v oblasti IT i managementu. 

Aby se SZÚZ mohl dále rozvíjet a poskytovat svým členům potřebné služby a informace, 
je nutné myslet i na budoucnost. Proto jsme upravili stanovy tak, abychom umožnili vznik 
Sekce mladých zahradníků pod ochrannými křídly svazu. Věříme, že tak dokážeme u obo-
ru udržet studenty středních i vysokých škol, ze kterých se mohou stát jak budoucí řádní 
členové svazu, tak i spolupracovníci současných členských fi rem.

Jedním z cílů Svazu zakládání a údržby zeleně je zvyšovat kvalitu oboru zahradní a krajinářská tvorba a propagovat jej. K tomu mimo 
jiné slouží i oborové soutěže, které jsme v roce 2019 uspořádali dokonce tři. První ročník soutěže Koupací jezírko roku, šestý ročník 
soutěže Zelená střecha roku a soutěžní přehlídku Park roku, jejíž tradice sahá až do roku 2003. Potěšující je, že ve všech soutěžích se 
na předních příčkách umístila díla přihlášená, realizovaná či projektovaná našimi členy. 

Na obálkách časopisu Inspirace, který vydáváme od roku 2005, nebyly v roce 2019 líbivé detaily květin ani kompozice stromů či keřů. 
Byli na nich lidé, ne odpočívající, užívající si pobytu v zeleni, ale lidé pracující – zahradníci. Ti, bez kterých by sebedokonalejší projekty, 
vize či investiční záměry zůstaly jenom na papíře. Ti, kteří mohou sebelepší záměr pohřbít nebo dovést k dokonalosti. Jak výstižně vy-
jádřil profesor Ivar Otruba, „díla zahradní a krajinářské architektury vznikají na základě úvah projektantů, budují je zahradníci a technici 
a rostou díky péči jejich pěstitelů...“ 

Ohlédnutí za rokem 2019 je důkazem, že Svaz zakládání a údržby zeleně svou činností pomáhá k tomu, aby kvalitních projektantů, 
techniků a zahradníků bylo co nejvíce.

Jana Šimečková

ředitelka SZÚZ
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Základní informace

Svaz zakládání a údržby zeleně, z. s.

Sídlo: Údolní 567/33, 602 00 Brno, e-mail: info@szuz.cz, www.szuz.cz

Právní forma:  sdružení, svaz – právnická osoba zapsaná v OR, vedená u Krajského soudu v Brně, 
spisová značka L 8536 IČO: 26529831

Datum vzniku: 17. dubna 2001

Právní postavení a členská základna

Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) je spolkem ve smyslu ust. § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jehož hlav-
ní činností je uplatňování společného zájmu spočívajícího ve zvyšování vážnosti, kvality a významu zahradní a krajinářské tvorby 
v České republice. SZÚZ sdružuje právnické a fyzické osoby, zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou nebo výrobou materiálů, 
výrobků a mechanizačních prostředků pro zahradní a krajinářskou tvorbu, projektováním, inženýrskou činností, výchovou a vzdě-
láváním, výzkumem pro zahradní a krajinářskou tvorbu, informačními službami apod. Členství v SZÚZ je individuální, obchodní, 
přidružené, mimořádné a kolektivní. 

Členská základna k 31. 12. 2019
Ke konci roku 2019 měl Svaz zakládání a údržby zeleně 100 individuálních členů, 32 obchodních členů, 8 přidružených 
členů a 1 mimořádného člena.

Členové

Mimořádný
1

Přidružený

8

Obchodní
32

Individuální
100
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Vývoj členské základny 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2018 2019

individuální členové 45 63 70 82 80 80 93 96 100

přidružení členové 0 1 4 4 4 4 6 8 8

mimořádní členové 0 1 2 2 1 1 1 1 1

obchodní členové 0 0 2 6 10 24 24 29 32
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Odborné sekce

Členové Svazu zakládání a údržby zeleně se mají možnost zapojit do činnosti dvou odborných sek-
cí. Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) se zaměřuje na problematiku vodních ploch v zahradách 
i ve veřejném prostoru. Od svého založení v roce 2008 poskytuje tato odborná sekce svým členům 
především informace o plánování a výstavbě koupacích jezírek a biobazénů, tzn. zařízeních s bio-
logickým, nebo biologicko-mechanickým čištěním vody. ABAJ je jedním ze zakládajících členů 
mezinárodní organizace IOB (International Organization for Natural Bathing). Ke konci roku 2019 
měla ABAJ 31 individuálních členů a 4 obchodní.

Druhou odbornou sekcí je sekce Zelené střechy. Vznikla v roce 2013 a vzápětí po svém založení se 
stala členem evropské organizace Europäische Föderation der Bauwerksbegrünungsverbände – 
EFB. Sekce v roce 2016 vydala standardy pro navrhování, výstavbu a údržbu zelených střech, které 
představují první ucelený materiál pro zelené střechy v České republice a slouží jako opora pro 
podporu zelených střech v rámci programu Nová zelená úsporám. V roce 2019 tyto standardy ak-
tualizovala. Ke konci roku 2019 měla Sekce Zelené střechy 26 individuálních, 9 obchodních členů 
a 2 přidružené členy.
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Orgány SZÚZ a jejich složení

Orgány SZÚZ jsou: 
a. Shromáždění členů 
b. Představenstvo 
c. Kontrolní komise 
d. Rozhodčí komise

Složení představenstva a kontrolní komise v roce 2019

Představenstvo

Předseda:  Ing. Petr Halama 
Místopředseda: Jaroslav Pešička
Členové:   Mgr. Lukáš Gabriel
  Lukáš Rajtr
  Jaromír Nigrin
  Ing. Jaromír Opravil
  Bc. David Mičan

Kontrolní komise

Karel Fučík
Ing. Michal Němeček
Bc. Petr Neumann, DiS.

Shromáždění členů 2019 / 29. ledna 2019

Setkání členů se uskutečnilo v romantické Lednici, sídle alma mater mnohých 
z nich, v konferenčním sále lázeňského komplexu SPA Resort. Odborný do-
polední program zahájili kolegové ze ZF MENDELU blokem Trendy v zahrad-
nických technologiích a v použití rostlin. Jako první přednášel profesor Miloš 
Pejchal s příspěvkem Použití rostlin v krajinářské architektuře – co nás čeká? 
Na něj navázala docentka Tatiana Kuťková se soudobými trendy v použití tr-
valek a blok zakončil doktor Lukáš Štefl  prezentací na téma výsadba stromů 
a navazující rozvojová péče – oborové nástroje pro kontrolu kvality provede-
ných prací. 

Po přestávce vystoupili Ondřej Fous s Jaroslavem Pešičkou a představili zakáz-
ku Národní muzeum – od projektu až po realizaci. Desítky zahradníků, převáž-
ně ze svazových fi rem, spolupracovaly na této vskutku národní zahradnické 
realizaci, kterou jako hlavní zhotovitel zaštítila Garpen zahradnická s.r.o. Kole-
gové popsali, jak probíhala tato neobvyklá spolupráce, kterou zahradníci dů-
stojně oslavili stoleté výročí založení republiky a dvě stě let Národního muzea, 
uprostřed hlavního města, před očima odborné i laické veřejnosti, pod tlakem 
takřka šibeničního termínu.

Po  obědě vystoupila paní Marie Mertens, vedoucí kanceláře ELCA, aby od-
prezentovala smysl zahraniční spolupráce zahradnických svazů a představila 
činnost ELCA.
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Kancelář Svazu zakládání a údržby zeleně

Sídlo kanceláře SZÚZ je v areálu Otevřené zahrady Nadace Partnerství na Údolní ulici 567/33 v Brně.

Ředitelka:

Ing. Jana Šimečková, tel. +420 777 581 544, e-mail: simeckova@szuz.cz

Tajemnice:

Ing. Hana Pijáková, tel. +420 775 581 544, e-mail: pijakova@szuz.cz

Projektová manažerka:

Ing. Michaela Brázdová, tel. +420 725 745 421, e-mail: brazdova@szuz.cz

Do pracovního poměru byla přijata od března 2019.

Volby do představenstva

Do sedmičlenného představenstva se volili čtyři členové. Mandát skončil dosavadnímu předsedovi Martinu Závodnému, místo-
předsedovi Rostislavovi Ivánkovi, Petru Kaše a Lukáši Rajtrovi, který jako jediný znovu kandidoval a byl opětovně zvolen za člena 
představenstva. Novým předsedou byl zvolen Petr Halama, místopředsedou Jaroslav Pešička a čtvrtým členem byl zvolen Jaromír 
Nigrin. Všem odstupujícím členům patřilo velké poděkování za jejich dosavadní odvedenou práci a nasazení. 

Členská základna

V roce 2019 se členy Svazu zakládání a údržby zeleně a jeho odborných sekcí staly níže uvedené fi rmy. Jedná se celkem o 15 fi rem, 

což je rekordní nárůst v průběhu roku. 

Individuální členové:  Zahradnictví Kunín s.r.o.
   Ing. Jaroslav Dvořáček – zahradnické služby
   green david s.r.o.
   ZAHRADY Vrobel s.r.o.
   Garden Up Landscape design s.r.o.
   Anima Horti s.r.o.
   Gerten s.r.o.
   COVENANT zahrady a parky s.r.o.
   GreenTop s.r.o.

Přidružené členství:  ZOO Praha
   Střední zahradnická škola a SOU s.r.o.

Obchodní členství:  BRENS EUROPE, a.s.
   Profi grass s.r.o.
   Smart Construct Technologies s.r.o.
   Stavebniny DEK a.s.
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PRAHA

ACRE spol. s r.o. 
www.acre.cz

Boušek s.r.o. 
www.bousekzahrady.cz

COVENANT zahrady a parky s.r.o. 
www.covenant.cz

FLERA s.r.o. 
www.flera.cz

GARDEN UP LANDSCAPE DESIGN s.r.o. 
www.gardenup.cz

GARTENSTA PLUS s.r.o. 
www.gartensta.cz

Imramovská – vegetační úpravy s.r.o. 
www.imramovska.cz

Jaromír Nigrin   
www.nigrin.cz

Kejha – Suk, zahradnické služby  
www.volny.cz/zahradnici

LEGE ARTIS zahrady s.r.o.  
www.LA-zahrady.cz

Richard Čech  
www.zahradnictvicech.cz

Tilia Garden s.r.o.  
www.tiliagarden.cz

Weiss & Wild s.r.o. 
www.weissawild.cz

Zahradní Architektura Kurz s.r.o.  
www.zakurz.cz

Zdeněk Hradilák 
hradilak@volny.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Arbosana zahradní architektura 
www.arbosana.cz

Baobab – péče o zeleň s.r.o.  
www.baobab.cz

Garpen zahradnická spol. s.r.o.   
www.garpen.cz

Ing. Pavel Lehovec – zahradnictví  
www.lehovec-zahrady.cz

Kaše – zahradnické služby  
www.zahradnickesluzby.cz

LandArt Atelier s.r.o. 
www.landart.cz

Leone Garden s.r.o. 
www.zahrada-realizace.cz

Pecina s.r.o. Okrasné vodní plochy  
www.rybniky-pecina.cz

Realizace zeleně Dřevčice s.r.o.  
www.realizacezelene.cz

SARAHS associates s.r.o. 
www.sarahs.cz

 
Vladimír Marek  
www.zahrady-marek.cz

 

Vlasatý s.r.o. 
www.malus.cz

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA  
MARTINOV s.r.o.
www.zahrarch.cz

JIHOČESKÝ KRAJ

ARBORES CZ s.r.o. 
www.arbores.cz

Česká zahrada K+P  
www.ceskazahrada-kp.cz

Green engineering s.r.o.   
www.zahrady-hajek.cz 
www.green-engineering.cz

Ing. Hana Chvalová 
www.zahradacimelice.cz

Ing. Pavel Hofman 
www.landeco.cz

Michal Vránek  
www.vranek.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ

KK VARIA s.r.o.  
www.aquavaria.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ

Ing. Petr Šindelář – Zahrada Teplá 
www.zahradatepla.cz

Zahradní a parková spol. s r.o. 
www.zahradaml.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

Ekodendra s.r.o. 
www.ekodendra.cz

Gabriel s.r.o.   
www.gabriel.cz

Jirmus zahradnické služby s.r.o.   
www.zahrady-jirmus.eu

Petr Neumann, DiS. 
zahradnikscharakterem@seznam.cz

LIBERECKÝ KRAJ

DIKÉ ZAHRADY s.r.o.   
www.dike-zahrady.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

GRAS SPOL. s.r.o. 
www.gras.cz

Ing. Jiří Stolín 
www.zahrady-stolin.cz

Pekviz s.r.o. 
www.pekviz.cz

PARDUBICKÝ KRAJ

Ekogreen, s.r.o.   
www.ekogreen.cz

 

Ing. Karel Kratěna 
www.kratena.cz

Jan Vavřín – ARS 
www.ars-vavrin.cz

Milan Šplíchal  
www.splichal-cz.cz

VYSOČINA

3D Zahrady s.r.o.  
www.3D-zahrady.cz

ARS Viridis s.r.o. 
www.arsviridis.cz

Ekoimpex Vysočina s.r.o.  
www.ekoimpex.cz

Ekrost s.r.o.  
www.ekrost.cz

green david s.r.o. 
www.greendavid.eu

Park sadovnické    
a krajinářské úpravy s.r.o.
www.parkcz.cz

Zahradnické úpravy s.r.o. 
www.zahradnickeupravy.cz

Zahrady Laurus – 
Ing. Eva Stoklásková Hegerová  
www.zahradylaurus.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

AGROSTIS Trávníky s.r.o.  
www.agrostis.cz

ARBOTYL s.r.o.  
www. arbotyl.cz

Bellis BRNO, s.r.o. 
www.bellisbrno.cz

Cercis s.r.o.  
www.cercis.cz

Exterier – Design s.r.o.  
www. exterier-design.cz

GreenSky s.r.o.  
www.greensky.cz

GreenVille service s.r.o.  
www.greenville.cz

HORTISCENTRUM s.r.o.  
www.hortis.net

Ing. Jiří Vrbas – KVĚT  
www.vrbas.cz

Ing. Josef Zapletal  
www.zahradyzapletal.cz

Ivo Diviš – zahradnické služby 
www.zahrady-divis.cz

KAVYL spol. s.r.o.  
www.kavyl.cz

Liko-S, a.s.   
www.liko-s.cz
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Legenda:  Člen Svazu zakládání a údržby zeleně |  Člen odborné sekce Zelené střechy |  Člen Asociace biobazénů a jezírek

Přírodní stavby, zahradní  
architektura – Ing. V. Halámek
www.zahradniarchitektura.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ

Bened zahradní architektura s.r.o. 
www.bened.cz

Gerten s.r.o. 
www.gerten.cz

Green Bond s.r.o.  
www. greenbond.cz

ZAHRADA Olomouc s.r.o.   
www.zahrada-olomouc.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ

ACRIS zahrady s.r.o.   
www.acris.cz

Anima Horti s.r.o. 
www.animahorti.cz

ARBOREA Březová, s.r.o. 
www.arboreabrezova.cz

Ing. Vítězslav Zábojník 
www.prirodnimaterialy.cz

Jaroslav Jiříček – zahradnická firma 
www.jaroslavjiricek.com

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

David Mičan – Zahrada M 
www.zahradam.cz

DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o. 
www.b-dvorak.cz

Ing. Alena Kasíková 
www.akzahrady.cz

Ing. Jaroslav Dvořáček – Zahradnické služby 
www. hezka-zahrada.cz

Ing. Kristián Korner 
www.korner.cz

Ing. Libor Vavřík – zahradnictví 
www.zahradnictvi-vavrik.cz

Z-green service s.r.o.   
www.zahrady-zavodny.cz

Ivan Tachezy  
www.tachezy.cz

Ivánek – Zeman v.o.s.   
www.ivanek-zeman.cz

Zahradnictví LAPY s.r.o.  
www.zahradnictvi-lapy.cz

PROPARK s.r.o.  
www.propark.eu

STROMMY COMPANY, s.r.o. 
www.strommy.cz

TALPA – zahradnické služby s.r.o. 
www.talpa-orlova.cz

Zahradnictví Kunín s.r.o. 
www.zahradnictvi-kunin.webnode.cz

Zahradnictví Šimková s.r.o.  
www.zahradnictvi-simkova.cz

Zahrady Hanyz s.r.o.  
www.zahrady-hanyz.cz

ZAHRADY Vrobel s.r.o. 
www.zahradyvrobel.cz

Zámecký dvůr s.r.o. 
www.volny.cz/kotula/

OBCHODNÍ ČLENOVÉ 
 

ADAM – zahradnická a.s. 
www.adamza.cz 

AGRO CS a.s. 
www.agrocs.cz

AGROCAR s.r.o. 
www.agrocar.cz

ARBOEKO s.r.o. 
www.arboeko.cz

AROS-osiva s.r.o. 
www.aros.cz

Bauder s.r.o.  
www.bauder.cz

BB Com s.r.o.  
www.bbcom.cz

 
BRENS EUROPE, a.s.  
www.brens.cz

 
Dörken s.r.o.  
www.dorken.cz

FLORAVIL, s.r.o.   
www.floravil.cz 

GARDEO s.r.o.  
www.gardeo.cz

Greenplan s.r.o.  
www.hydro-balance.cz

CHLEBIŠ s.r.o. 
www.chlebis.cz

ICL Specialty Fertilizers 
www.icl-sf.com

IRIMON, spol. s r.o. 
www.irimon.cz

ISOVER, Saint-Gobain   
Construction Products CZ a.s.
www.isover.cz

ITTEC, s.r.o. 
www.ittec.cz

Kloboucká lesní s.r.o. 
www.klobouckalesni.cz

Milan Valášek – miVAL 
www.mival.cz

OASE Kereskedelmi Kft.  
www.oase-livingwater.com

PM Agri s.r.o. 
www.pmagri.cz 

Profigrass s.r.o. 
www.profigrass.cz 

PROFISTROJE.CZ s.r.o.  
www.profistroje.cz

PROXIM s.r.o.  
www.proxim-pu.cz

RAŠELINA a.s. 
www.raselina.cz

RETEX a.s.  
www.retex.cz

 SEDUM TOP SOLUTION s.r.o.  
www.sedumtop.cz

 
SEED SERVICE s.r.o. 
www.seedservice.cz

 
Smart Construct Technologies s.r.o.  
www.smartconstruct.eu

 
Stavebniny DEK a.s.  
www.dek.cz

 
Vulkatec Riebensahm GmbH  
www.vulkatec.de 

 
Zahradnictví flos s.r.o. 
www.flos.cz

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ

Česká rada pro šetrné budovy, z.s.  
www.czgbc.org

Česká zahradnická akademie Mělník 
www.zas-me.cz

Mendelova univerzita Brno –  
Zahradnická fakulta Lednice
www.zf.mendelu.cz

Střední odborná škola Jarov 
www.skolajarov.cz

Střední škola zahradnická  
a technická Litomyšl
www.szat.cz

Střední zahradnická škola, Ostrava, p.o. 
www.szas-ostrava.cz

Střední zahradnická škola  
a Střední odborné učiliště s.r.o. 
www.zahradnickaskola.cz

Střední zahradnická škola Rajhrad 
www.skolarajhrad.cz

Univerzitní centrum   
energeticky efektivních budov
www.uceeb.cz

Zoologická zahrada hl. města Prahy 
www.zoopraha.cz

MIMOŘÁDNÍ ČLENOVÉ

MGM Žilina s.r.o. 
www.mgmzilina.sk

Stav k 6. 12. 2019
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Vzdělávání − semináře a workshopy

Tvorba trvalkového záhonu – workshop / 15. ledna Brno, 6. a 21. února Praha

Vzdělávací sezónu jsme zahájili novinkou – workshopem věnovanému tvorbě trvalkovým záhonů, pod vedením Ing. Terezy Antošové 
(Vlasákové). O workshop byl enormní zájem, jeho kapacita (30 míst) byla naplněna během půl dne. Na základě této skutečnosti jsme na-
plánovali nejdříve jedno opakování v Praze a záhy jsme přidali ještě jedno. Dopolední část byla věnována teorii, odpoledne byli účastníci 

rozděleni do skupin a tvořili „svůj“ trvalkový záhon na základě zadání. 

Druhově pestré porosty – seminář / 24. ledna Praha, 12. února Brno

Osvědčenou volbou byl seminář pod vedením Ing. Marie Strakové, Ph.D. která jej pro SZÚZ lektoruje již několik let a seminář patří 
k jednomu z nejnavštěvovanějších. Novinkou bylo jeho konání v Praze v areálu botanické zahrady Střední odborné školy Jarov, se 
kterou jsme loni navázali úzkou spolupráci. V souvislosti s klimatickými změnami a nezvyklými suchy v našich podmínkách obliba 
druhově pestrých porostů velmi stoupá, neboť si se suchy dokážou poradit lépe než klasické trávníky. Lektorka provedla účastníky 
od pravidel založení, výběru vhodných rostlin až po jeho údržbu a vzhledem ke svým praktickým zkušenostem mohla účastníkům 
předvést i velké množství příkladů realizací s několikaletým odstupem. 

Výsadba stromů – seminář / 19.února, Brno

Jednou ze základních zahradnických dovedností je výsadba stromu. Tomuto tématu se věnujeme každý rok a letos je pro nás opět 
přednášel Ing. Martin Vlasák, Ph.D., který je nejen vynikajícím teoretikem, ale díky působení ve školkách JENA také zkušeným prakti-
kem. Na teoretickou část navázala komentovaná prohlídka městských stromořadí a nově vysázených stromů na zrekonstruovaném 

Dominikánském náměstí. Poprvé v Brně zde byla využita i technologie výsadby stromů do prokořenitelných buněk.

Řez ovocných dřevin – seminář / 26.února, Brno

Péče o ovocné stromy je téma, o které je v poslední době velký zájem a již několik let jej pro SZÚZ přednáší Ing. Stanislav Boček, 
Ph.D. Patří mezi vzácné lektory snoubící v sobě fundovaného teoretika i zkušeného praktika, který má v Crhově ovocnou školku 
úzce specializovanou na kmenné tvary starých a krajových odrůd ovocných dřevin. Jednalo se opět o seminář, kdy na teoretickou 
část navázala komentovaná prohlídka výsadeb ovocných stromů v Otevřené zahradě.

Poznávání dřevin v bezlistém stavu – workshop / 27. února, Lednice

V roce 2019 jsme obohatili vzdělávací program o praktický seminář, kde se měli účastníci možnost zdokonalit v poznávání dře-
vin v bezlistém stavu. Jako velkolepá učebna posloužil lednický zámecký park, kterým účastníky provázel jeho správce Ing. Oto 
Bernad. Pozornost byla věnována nejběžnějším okrasným dřevinám, které u nás rostou a které se nejčastěji do výsadeb navrhují.

Schodiště a zídky z přírodního kamene – workshop/ 5.–6. a 19. –20. března Černošice

Ve spolupráci s členskou fi rmou Weiss & Wild jsme uspořádali dvě praktické dílny zaměřené na stavbu schodišť a zídek z přírodního 
kamene. Zájem zahradníků o práci s kamenem, která je nedílnou součástí zahradní architektury, stoupá. Pod vedením vynikajícího 
mistra kameníka pana Miroslava Horníka pracovaly čtyřčlenné týmy na projektu schodišť, zídek a nově i kamenné rovnaniny. 
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Řez ovocných dřevin – workshop / 7. března, Dřevčice

Praktickou dílnu v areálu členské fi rmy Realizace zeleně Dřevčice zaměřenou na řez ovocných stromů vedl potulný sadař Ondřej 
Dovala, který ukázkově ořezal jednu senescentní jabloň a pak ukázal řez na mladých stromcích (broskvoně, meruňka, jabloň). Cel-
kem 21 účastníků naplnilo maximální kapacitu této praktické dílny.

Zahrada je či není hra!? – workshop / 8.března Brno, 12. března Praha

Workshop z cyklu, který vznikl v roce 2014 se zaměřil tentokrát méně na tvůrčí stránku a více na stránku organizační a ekonomic-
kou. Lektory byli Rostislav Ivánek, a Ing. Jana Ivánková a Ing. Jakub Finger (ateliér Partero). Ze složení lektorského týmu je patrné, 
že se opět hodně mluvilo o vztahu mezi projektantem a zahradnickou realizační fi rmou. Samozřejmě nebylo možné opominout 
třetí vrchol trojúhelníku 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. Workshop se konal opět 
v Brně i Praze.

Tour de Pereny – exkurze / 13. června, Praha

Již po čtvrté se uskutečnila komentovaná prohlídka pořádaná ve spolupráci se Spolkem českých perenářů – Tour de Pereny tento-
krát pořádaný v Botanické zahradě hl. města Prahy. Odborná exkurze probíhala v dopoledním a odpoledním bloku. Účastníci semi-
náře, kterých bylo kolem čtyřiceti, mohli vidět časně letní okrasný aspekt a sbírku známých i méně známých trvalek a polokeřů ze 
Středomoří a oblastí Středozápadu USA. K vidění byly především řada druhů a kultivarů Salvia, Nepeta aj. Exkurzi s komentovanou 

prohlídkou po trvalkových výsadbách odborně vedl kurátor trvalkových výsadeb a okrasných trav Ing. Petr Hanzelka, Ph.D. Odbor-
ná exkurze byla přínosná nejen pro majitele a pracovníky zahradnických fi rem, ale také pro projektanty, pedagogické pracovníky 
a studenty, protože trvalky mají čím dál větší roli ve veřejném prostoru i v soukromých zahradách.
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Technologie zakládání trvalkového záhonu – workshop / 5. září a 8.října, Průhonice

Na začátku září se konal další praktický workshop v Dendrologické zahradě VÚKOZ v Průhonicích pod vedením Ing. Adama Baroše. 
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 městských organizací. V této zajímavé skupině probíhaly v průběhu 
workshopu odborné diskuse, kdy mohli účastníci vnímat názory na problematiku z různých úhlů pohledu. Dopoledne se usku-
tečnila 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. Je-
likož počasí přálo, nechyběla ani praktická ukázka výsadby v části Valy, do které se účastníci kurzu velice aktivně zapojili. Vzhledem 
k velkému zájmu jsme workshop zopakovali i začátkem října. 

Houbové choroby okrasných dřevin – seminář / 21. listopadu, Brno

Na 21.11. jsme připravili jednodenní kurz Houbové choroby okrasných dřevin, který rozšířil naše vzdělávací portfolio o nové téma. 
Přednášejícím byl zkušený mykolog a fytopatolog Ing. Jiří Rozsypálek.

Počet účastníků vzdělávacích kurzů

Ostatní
622

Členové SZÚZ
263
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Odborné exkurze

Nizozemsko / 8.–10. května
Po  loňské návštěvě v rakouském Krametrhofu jsme při letošní zahraniční exkurzi zavítali až do Nizozemska. Osmnáct účastníků přežilo 
ve zdraví a s humorem únavnou dvanáctihodinovou cestu minibusem a první večer jim byla odměnou procházka a večeře v malebném, 
historickém Uttrechtu. Velkou obavu jsme měli z počasí, ale dopadlo skvěle – první den slunce, druhý pod mrakem, bez deště… propršela 
nám až cesta domů, což na německých dálnicích nebyl problém. Odborný program jsme zahájili návštěvou fi rmy Ginkel. Jedná se o jednu 
z největších fi rem s dlouholetou tradicí, v oboru pracuje již čtvrtá generace. Firma má sedm poboček a zaměstnává kolem 1100 osob. 
Sídlo mají ve Venedallu v odsvěceném kostele, který je velmi zajímavě architektonicky řešen, věnoval se nám majitel, projektový manažer 
a manažer PR oddělení. Představili nám fi rmu, jejich aktuální nejzajímavější projekty a provedli nás celým areálem. Následně jsme odjeli 
do Utrechtu podívat se na budovu pojišťovny ASR, kde v rámci renovace celého komplexu zajišťovali jak interiérovou, tak venkovní zeleň. 
Druhým objektem, který jsme navštívili, byl Green House, což je městská farma nad kruhovou restaurací. Ve skleníku tam pěstují více než 
600 plodin sedmdesáti odrůd. Skleník byl postaven ze skladebného demontovatelného systému, protože za patnáct let má být přesunut 
na jiné místo. Druhý den jsme prožili v Amsterdamu a jeho okolí. Odborný program jsme zahájili návštěvou fi rmy Van der Tol Groep, která 
sídlí ve velmi přívětivém areálu. Ve své činnosti klade důraz na význam zeleně a udržitelnosti města, které nazývá ECOstad. Se 110 profesi-
onály realizuje parky, střešní, fasádní a vnitřní zahrady. Zabývá se i projekční činností, navrhuje řešení pro města budoucnosti. Ukázky jejich 
realizací byly velmi zajímavé, včetně neplánované ukázky přírodní školní zahrady. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v okrasné školce Eben, 
kde nás přivítali dvě generace majitelů a provedli i povozili ve školkovém autobuse po celém rozlehlém areálu.

Jižní Čechy / 5.–7. června
Začátkem června jsme ve spolupráci s osvědčeným týmem krajinářských architektů Radmilou Fingerovou a Petrem Mičolou uspořádali 
exkurzi po dílech zejména krajinářské tvorby na Novohradsku a té zahradní na Třeboňsku. 
První dva dny jsme věnovali krajině neboli objevování toho, jak člověk přetváří krajinu k obrazu svému a jak tvorba krajiny vždy úzce souvisí se 
stavem společnosti. Novohradsko je krajina, kde jsou stále viditelné stopy činnosti člověka za posledních 800 let. Zároveň zde můžeme sledovat 
vývoj zahradního umění od barokních úprav, přes romantickou krajinářskou tvorbu, zásadní změny po 2. světové válce až po současnost, kdy 
v tomto území hospodaří i lidé, kterým nejde jen o vlastní prospěch, ale jsou pokračovateli všeho dobrého, co bylo v tomto kraji vykonáno.
První společné odpoledne jsme věnovali komentované prohlídce Tereziina údolí. Zasvěcenou průvodkyní nám byla Jitka Šáchová z muzea 
Novohradsko, která se nám věnovala i dopoledne druhého dne, kdy jsme putovali po stopách zaniklé obce Jedlice. Mimořádným zážitkem 
byla návštěva farmy Gemini pana Roberta Blížence, jehož činnost spojená s přetvářením krajiny v tak velkém měřítku je ojedinělá. Závěr 
druhého dne patřil setkání s Alešem Kurzem z členské fi rmy Zahradní architektura Kurz, který nás uvítal, provázel a hostil v Dobré a Hojné 
Vodě. Druhý den jsme zahájili návštěvou soukromé zahrady kolegy zahradníka Pavla Chlouby a Borůvkové zahrady v Borovanech, jejíž vznik 
inicioval. Odtud jsme zamířili do Třeboně, prohlédnout si výsadby na lázeňské kolonádě a pokračovali návštěvou střešní zahrady na mikro-
biologickém ústavu ALGATECH a celou exkurzi jsme završili mezi prastarými duby v Branském doubí.
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Hortulanus 2021 – odborné vzdělávání členů Svazu zakládání 
a údržby zeleně 

Jedním z cílů, které si Svaz zakládání a údržby zeleně při svém vzniku vytkl, je zvyšovat odbornou úroveň svých členů. Snažíme se 
k tomu využívat i možností, které poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, potažmo Evropská unie. V únoru 2019 podali žádost 
do Operačního programu Zaměstnanost, výzvy „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II!“, která si klade za cíl „zvýšit odbornou úroveň 
znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a sladit kvalifi kační úroveň pracovní síly s požadavky trhu práce.“ Projekt Hortulanus 
2021 – odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně byl podpořen částkou 11 584 219 Kč. Do projektu se mohou prů-
běžně zapojit i noví členové SZÚZ. 

V následujících třech letech budou zaměstnanci více než čtyřiceti členských fi rem mít možnost bezplatně absolvovat kurzy a školení 
v šesti oblastech. Projekt byl formálně zahájen 1. června 2019 a v září se rozběhly jazykové kurzy. Většinu dalších kurzů budeme smě-
řovat do mimosezónních období. Projekt by měl skončit v březnu 2022. 

Kdo se může zúčastnit vzdělávání
Podporovanou cílovou skupinou jsou zaměstnanci členů Svazu zakládání a údržby zeleně – obchodních společností, zaměstnanci OSVČ 
(pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem v době konání kurzu je nutné doložit pracovní smlouvou nebo dohodou o pracovní činnosti, 
DPP je nepřípustná). Kurzy jsou buď otevřené, což je kurz nabízený volně na trhu, skupina účastníků kurzu se obvykle skládá z na sobě 
nezávislých zájemců o kurz. Což znamená, že jsou určené i pro účastníky mimo SZÚZ, nebo uzavřené, pouze pro zaměstnance členů SZÚZ. 

Podpora de minimis
Ve chvíli, kdy se členská fi rma do projektu zapojí (tzn. začne posílat své zaměstnance na školení), stává se příjemcem podpory de 
minimis. Výše podpory je stanovena před začátkem vzdělávání, a to na základě naplánovaného vzdělávání. Pokud se podpora nevy-
čerpá v plné výši, bude po ukončení projektu snížena podle skutečně absolvovaných kurzů.

Jaká jsou témata vzdělávaní
Témata vzdělávání a počty jednotlivých kurzů byly stanoveny na základě požadavků členů SZÚZ, kteří za tímto účelem vyplňovali 
podrobný dotazník. Témata jsou rozdělena do šesti oblastí. Jazykové kurzy se pořádají v různých místech ČR a zapojilo se do nich 
již 16 účastníků, kteří studují němčinu a angličtinu v různé pokročilosti. V únoru 2020 bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele 
všech dalších externích kurzů. 

Obecné IT
(MS Word, MS Excel, Photoshop, Autocad…)

Technické dovednosti
Řidičské průkazy, strojní průkazy, motorové pily a křovinořezy, vazač břemen, svářečský a tesařský kurz, práce s kamenem, dlažby…

Manažerské dovednosti
Komunikační dovednosti, time management, fi remní kultura, motivace, týmová spolupráce…

Účetní a ekonomické kurzy
Právní minimum, kalkulace, daně…

Interní kurzy
Odborné zahradnické kurzy jsou zařazeny do aktivity interní lektor, protože v této aktivitě jsou zařazeny kurzy, které nepodléhají vý-
běrovým řízením a SZÚZ může přímo ovlivnit obsah kurzů a kvalitu lektorů. Kurzy vedou naši zkušení a osvědčení lektoři a konají se 
na různých místech republiky vždy pro skupinu maximálně dvanácti účastníků. (Témata kurzů: výsadby a řez dřevin, trávníky, druhově 
pestré porosty, trvalky, letničky, koupací jezírka, zelené střechy, zahrady přírodě blízké…)

Kde se kurzy konají
Vzhledem k tomu, členské fi rmy, které se do projektu zapojily, sídlí na celém území ČR, budou i kurzy realizovány co nejblíže k sídlům 
fi rmy. Týká se to především jazykových kurzů a kurzů technických, které zahrnují řidičské kurzy, strojní kurzy a podobně. Kurzy se 
nemohou konat na území hlavního města Prahy. 
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Park roku 2019 – oborová soutěž

Čtrnáct parků z celé České republiky se účastnilo soutěžní přehlídky Park roku, kterou od roku 2003 vyhlašujeme. Všechny parky se 
představili krátkými texty a fotografi emi na webové stránce www.parkroku.cz, kde probíhalo i veřejné hlasování. Park s největším 
počtem hlasů získal Cenu veřejnosti. Mezi přihlášenými díly byla 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 fi rmy, které parky realizovaly a samozřejmě i městské úřady z pozice investorů. Z našich členských 
fi rem se do soutěže zapojily fi rmy ACRIS (Revitalizace Velískovy zahrady v Malenovicích), Gabriel (Lesopark Skalky Nový Jičín), Zahradní 
Architektura Kurz (Hřbitov Dolní Břežany). Specifi ckým dílem, které soutěžilo, byla Revitalizace Čelakovského sadů Praha. Dílo sice 
do soutěže přihlásila Městská část Praha 1, na jeho realizaci se však podíleli tyto členské fi rmy:

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)

Hodnocení děl odbornou porotou
Členové odborné poroty navštívili přihlášené parky ve dnech 18.-20. září. Odbornou porotu jmenovalo Představenstvo Svazu za-
kládání 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

Vítězem soutěže Park roku 2019 se na základě rozhodnutí odborné poroty stala 
revitalizace Tyršových sadů – Podzámeckého parku v Pardubicích. Druhým místem 
porota ocenila dvě díla: Stříbrná medaile ozdobí Čelakovského sady v okolí Národ-
ního muzea v Praze a Velískovu zahradu ve Zlíně-Malenovicích. Třetí místo získala 
obnova centrální části Královské obory Stromovka v Praze. Cenu veřejnosti získaly 
Masarykovy sady v Lounech. 
Rozhodování poroty nebylo jednoduché, protože ročník 2019 byl nejen co 
do kvantity, ale především co do kvality nejlepším ze všech od roku 2003. Je těž-
ké posuzovat drobný lesopark v Ostravě Hrabové, který vznikl z nadšení obyvatel 
za milión korun a sofi stikované dílo krajinářské architektury kolem Národního mu-
zea, na kterém participovaly desítky odborníku a které stálo desítky miliónů. Jak se 
s tímto nelehkým úkolem popasovali porotci se odborná i laická veřejnost dozvě-
děla na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže Park roku 2019 večer 6. listopadu 
na Hradě v Litoměřicích.

Konference Zeleň v obcích a městech ústeckého kraje / 6.–7. listopadu

Slavnostní předání cen se uskutečnilo v rámci konference Zeleň v obcích a měs-
tech Ústeckého kraje, která se konala 6.-7.11. v  Litoměřicích. A  proč právě zde? 
Právě do Litoměřic, konkrétně Jiraskovým sadům, putovalo ocenění PARK ROKU 

ROKU 
PARK 20

19

VYHLAŠUJE SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU

Soutěž podporují: Partneři soutěže: 

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:  www.szuz.cz | Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) | Údolní 567/33 | 602 00 Brno 

Vyhlášení výsledků se koná u příležitosti odborné konference Zeleň ve městech a obcích Ústeckého kraje. Součástí konference 
je komentovaná prohlídka Jiráskových sadů v Litoměřicích, které získaly první místo v minulém ročníku soutěže Park roku v roce 2017.

PŘEDMĚT SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

Parky dokončené v období 1. 1. 2011–31. 5. 2019  
(po rekonstrukci, revitalizaci i nově založené parky)

TERMÍNY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

•  UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 
31. srpna 2019

•  HODNOCENÍ PARKŮ ODBORNOU POROTOU 
Září 2019 

•  VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ  
6. listopadu 2019 v 18.00 na Hradě v Litoměřicích

Motto:  
Díla zahradní a krajinářské architektury  
vznikají na základě úvah projektantů, budují  
je zahradníci a technici a rostou díky péči  
jejich pěstitelů. „Dílo tvůrce zahrady, parku 
vlastně není nikdy hotovo. Je třeba stále  
jej tvůrčím způsobem rozvíjet, usměrňovat,  
což předpokládá správně odposlouchat  
hlavní myšlenku, smysl, jeho vnitřní hodnotu.  
...Tvorba zahrad, parků, krajiny, je kontinuální 
proces – od projektování, přes jeho realizaci 
až po provoz a ošetřování, jímž se neustále 
táhne zlatá nit umění.“ (Ivar Otruba)
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z předchozí soutěžní přehlídky, která se konala v  roce 2017. Zastupitelé města tehdy přišli s myšlenkou, že by se předání cen 
dalšího ročníku mohlo uskutečnit právě u nich, na Hradě, u příležitosti uspořádání konference věnované veřejné zeleni, jejímž 
odborným garantem by se svaz stal. Myšlenka byla převedena ve skutečnost, osvědčila se a my doufáme, že se z ní stane tradice.

Na slavnostním večeru nás velmi potěšila přítomnost nejvyšších představitelů města, vysoká účast hostů a velmi mile nás překvapil 
i zájem členů – neúčastníků soutěže, o účast na vyhlášení oceněných děl. Bylo to milé setkání u dobrého vína, jídla, a sladkého 
pokušení čokoládových pralinek.

Oceněná díla soutěžní přehlídky PARK ROKU 2019

Revitalizace Tyršových sadů – Podzámeckého parku v Pardubicích / 1. místo

Prvním místem ocenili porotci revitalizaci Tyršových sadů v Pardubicích, jejichž 
projekt vzešel z  veřejné architektonické soutěže. Cílem projektu bylo přetvořit 
prostor, který sloužil jako park již ve třicátých letech minulého století, v soudobý 
městský park, rehabilitovat jeho vztah k zámku, a při tom respektovat historický 
i přírodní charakter řešeného prostoru. Autoři projektu Tomáš Jiránek a Marek Le-
hmann spojili centrum města s parkem dvěma zásadními zásahy. Na jihozápadě 
vnáší městský kontext do parku výrazná promenáda – fakticky „městská ulice“ 
propojující centrum města s nábřežím Labe a městskou čtvrtí za řekou – Polabi-
nami. Na jihovýchodě je centrální náměstí s parkem srostlé novým velkorysým 
schodištěm s širokými stupni.

V parku se prolínají dvě vrstvy – přírodní a kulturní. Městský intenzivní park je 
prostorem pro aktivní relaxaci, zatímco přírodní část – vodní biotop je koncipo-

vána tak, že člověk se zde stává tichým pozorovatelem. Z Labe je voda přiváděna do parku novým potokem, čímž vtahují autoři 
řeku do parku, a ta se stává zdrojem závlahové vody. Potok cirkuluje parkem a vrací se zpět do řeky. Na severu potok doprovází 
nová přírodní louka a domácí dřeviny. Cestní síť je strukturovaná různými materiály povrchů. Kostru v parku tvoří mlatové cesty, 
materiálem promenády je hlazený beton a dřevo, které zjemňují záhony trvalek a nově vysázené i stávající stromy. Ocelová per-
gola s membránovým zastřešením prostor zastiňuje a posezení umožňují atypické lavice vyrůstající přímo z plochy dřevěných 
chodníků v betonové promenádě. Z východní strany na promenádu navazuje přírodně-krajinářský park a z druhé – západní strany 
Relax Park s herními prvky pro děti i dospělé. Restaurační a hygienické zázemí najdou návštěvníci v nové dvoupodlažní prosklené 
parkové kavárně. 

Čelakovského sady a okolí Národního muzea – revitalizace / 2. místo

Rekonstrukce Národního muzea s sebou nesla i úpravy navazujícího veřejného 
prostoru s  cílem rehabilitovat jeho význam z  hlediska historického, kulturního 
i dopravního. Návrh řešení reagoval na složitou situaci místa založenou na vzta-

hu dvou dominantních budov, jejich využití, pohybu pěších, dopravě a širších 
urbanistických a  ideových souvislostech. Prostor kolem budovy lze rozdělit 
na několik částí, které se v návrhu zpracovaném Institutem plánování a rozvoje 
hl. Města Prahy navzájem přirozeně prolínají, ať už svým uspořádáním, krajinář-
ským řešením, nebo materiálovou skladbou povrchů. Cílem řešení bylo zlepšit 
přehlednost, bezpečnost a  užitnost parku. Plochy přiléhající k  budově Muzea 
jsou tvořeny pohledovým trávníkem lemovaným květinovým záhonem a chrá-
něným historickým litinovým oplocením. Centrální prostor parku je koncipován 
jako pobytový trávník. Plochy podél zadního traktu Muzea jsou navrženy jako 
botanický kabinet Národního muzea, vycházející z domácí fl óry.

Porota ocenila, že technologie použité při revitalizaci okolí Národního muzea jsou v Praze zřídka vídané, především však nabízejí 
komplexní řešení pro veřejnou zeleň. Prvotním východiskem byla snaha eliminovat hlavní stresové faktory: zasolení, zhutnění, 
exhalace, navážky, rychlý odtok srážkových vod, moč i jiná znečištění. Proto zahradníci ovlivňovali životní prostor každé zachované 
rostliny a stejně tak každá nová rostlina byla vysazovaná do nových podmínek: stromy do prokořenitelných prostorů z certifi ko-
vaných buněk i ze strukturovaných substrátů, bylinné patro do retenčního lože jako základního předpokladu pro efektivní využití 
srážek, třívrstvé zátěžové trávníky umožňující užívání ploch i v nevhodných obdobích… To jsou pouze některé z technologií, které 
autoři krajinářského řešení Ondřej Fous, Michaela Sinkulová a David Hora využili k vytvoření příznivých podmínek pro rostliny. 
Ponuré místo se za rok změnilo v navštěvovaný park, kde se dá sedět či ležet na trávníku, obdivovat květiny a odpočívat ve stínu 
stromů. Změna estetické kvality území pozitivně ovlivňuje i chování návštěvníků, v parku je méně nepořádku i méně vandalů, 
zejména v nočních hodinách.
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Velískova zahrada Zlín / 2. místo

Velikost přetvořeného prostoru není v soutěži Park roku rozhodujícím kritériem, 
což dokazuje druhá stříbrná medaile, kterou porotci přiřkli parčíku o  rozloze 
pouhého půl hektaru. Impulzem pro revitalizaci městského pozemku ve Zlíně – 
Malenovicích byla snaha místní občanské iniciativy zachovat veřejně přístupný 
prostor zeleně, i když v územním plánu je plocha výhledově určená na zastavění. 
Zchátralý ovocný sad zarostlý náletovými dřevinami a porostem ruderálních by-
lin se změnil na přírodně laděný parčík s novými chodníky, odpočívadly a spous-
tou hracích prvků pro děti. Autorky projektu Zuzana Řezníčková a Marcela Sed-
lářová kladly důraz na maximální zachování stromů a snažily se vytvořit nejenom 
odpočinkový prostor, ale i výukový, protože parčík využívají žáci nedaleké školy, 
kteří zde mohou vidět ekologii v praxi.

Na obvodových plochách jsou vysety květnaté louky, které díky menšímu počtu 
sečí nádherně kvetou obrovským množstvím lučních květin. Na dvou květinových záhonech u odpočívadel zahradníci na  jaře 
vysévají směsi letniček, které postupně nakvétají. Plochy uprostřed parčíku a v okolí hracích prvků jsou osety travobylinnou směsí, 
která sice nesnese parametry anglického trávníku, zato bez nutnosti pravidelné zálivky a chemického ošetřování snese intenzivní 
sešlapávání dovádějících dětí. Staré postupně odumírající stromy zde byly ponechány také proto, aby si návštěvníci parku uvědo-
mili aspekt stárnutí. I starý částečně odumírající strom má v ekosystému důležité místo, protože poskytuje úkryt a potravu mnoha 
drobným živočichům. Avšak v jejich blízkosti jsou už nasazeny stromy nové, které za pár let odumřelé stromy nahradí. 

Cílem úprav bylo nejenom vytvořit prostor příjemný a bezpečný pro jeho návštěvníky, ale zároveň ukázat, že je možné i uprostřed 
města najít kousek „divoké“ přírody s jejími obyvateli. 

Královská obora Stromovka – obnova centrálního prostoru / 3. místo

Centrálním prostorem Královské obory je promenádní 
prostranství před Šlechtovou restaurací, tzv. parter s květi-
novými záhony a centrální část krajinářského parku vyme-
zená hrázemi bývalého Rudolfova rybníka.

V  první etapě prací v  letech 2015-2016 byla provedena 
rekonstrukce původního vodohospodářského systému, 
na niž navázala výstavba nových vodních ploch, zejména 
v podmáčených částech dna bývalého rybníka. Výstavba 
nových vodních ploch je největším počinem ve Stromov-
ce za posledních nejméně sto let. Vzniklo zde více než 1,5 
ha nových vodních ploch, které byly propojeny s parkový-

mi cestami dřevěnými moly. Břehové pásmo bylo osázeno 
mokřadními rostlinami, které poskytují útočiště vodnímu ptactvu. V letech 2017 a 2018 pokračovala celková revitalizace této části 
parku, jejíž součástí byla i rekonstrukce komunikací, při které byl asfaltový povrch nahrazen tradiční mlatovou úpravou. 

V centrální části přibyly dřevěné autorské objekty na dubovém pahorku a v odpočívadle Čítárna včetně knihovničky. Poblíž Čítárny 
vzniklo nové hojně využívané dětské hřiště a park obohatil nový mobiliář jak z typových, tak i atypických lavic tzv. vlnovců, které 
jsou hojně využívány k odpočinku. 

Při rekonstrukci dna bývalého rybníka se nejen citlivě kácelo, ale díky moderní technice zahradníci taktéž přesazovali starší vzrostlé 
stromy a vysadili 250 nových stromů. Na dno bývalého rybníka byly znovu vysazeny sbírkové druhy, protože původní stromy zahy-
nuly následkem povodní v letech 2002 a 2013. Technologie nových výsadeb již zohledňuje vysokou úroveň hladiny spodní vody. 
Správci parku připravují opětovné označení sbírkových a významných stromů jmenovkami včetně mapky s jejich umístěním. 

Výraznou změnou ve vnímání parku jsou kvalitně provedené terénní modelace a následně založené trávníkové plochy v okolí ryb-
níků. V centrální části byla založena velká pobytová travnatá plocha. Péče o trávníky je rozdílně s ohledem na jejich funkci. Naleznete 
zde intenzivně udržované pobytové trávníky i méně intenzivně udržovaná luční a podrostová společenstva, květnatou louku a pod-
máčené louky ponechané přírodnímu vývoji. Při obnově trávníků bylo na základě týmu projektantů z ateliéru Florart použito několik 
technologických postupů – celková obnova, regenerace trávníků, hydroosev… Pro květnatou louku vznikla speciálně namíchaná 
směs „Stromovka“. Počítá se, že zde bude probíhat tradiční každoroční „Kosení luk ve Stromovce“. Plán péče respektuje skutečnost, že 
Stromovka je nejen jedním z nejvíce zatěžovaných pražských památkově chráněných parků, ale zároveň je i přírodní památkou. K zá-
livkám se využívá vltavská voda z Rudolfovy štoly, která se předčišťuje pomocí nově realizované technologie umístěné ve Vodáren-
ském domku. Předčištěná voda z Vltavy se používá zejména pro zálivku stromů, keřů, trvalek, letniček, trávníků a pro napájení fontán 
v parku. Tento koncepční záměr je pro udržitelnost parku za stávajících klimatických podmínek velice přínosný.
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Ceny zakladatelů soutěže Park roku 

Soutěž Park roku navazuje na soutěž O nejlépe realizované sadovnické dílo, u  jejíhož zrodu v roce 2003 stáli emeritní profesor 
Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity Jaroslav Machovec a Václav Weinfurter, krajinářský architekt, který dlouhá léta působil 
v Klatovech. Oba již zemřeli, ale jejich podíl na rozvoji oboru krajinářské architektury je neopominutelný. Proto jsou každoročně 
udělovány ceny nesoucí jejich jména.

Cena Jaroslava Machovce / Průhonický park – Alpinum

Cenu profesora Jaroslava Machovce získala v letošním roce obnova podzámec-
kého alpina v  Průhonickém parku, který vlastní a  spravuje Botanický ústav AV 
ČR. Obnova přihlášená do soutěže Park roku 2019 zahrnovala území o  rozloze 
přibližně 1,5 hektaru v nejvíce exponované částí Průhonického parku. Svahy mají 
západní a jižní orientaci s impozantními skalními výchozy a s bohatým sortimen-
tem vegetace pocházející jak z různých historických obdobích budování parku, 
tak nově vysázených rostlin. Druhová rozmanitost zajišťuje atraktivitu a proměn-
livost scenérií během celého roku. Významným prvkem byly znovuobnovené 
výhledy a pohledy na Podzámecký rybník a zámek, opěrné kamenné zídky, ka-
menné schodiště, nové cesty a pěšiny, kovářsky zpracované zábradlí a treláže pro 
popínavé rostliny. Nedílnou součást tvoří i promyšleně umístěný mobiliář. Obno-
ven byl také historický sklep na terasách pod baštou či hraběcí studánka, u které 
bylo vybudováno nové vyhlídkové a odpočinkové místo. Nejnavštěvovanější je 

obnovená Růžová zahrádka, která byla stylizována tak, jak ji vybudoval zakladatel parku hrabě Silva-Tarouca, a která tvoří významný 
pohledový i pobytový prvek celého podzámčí.

Cena Václava Weinurtera / hřbitov Dolní Břežany

Cenu Václava Weinfurtera, který v  Klatovech tradici soutěže založil, 
získal hřbitov v  Dolních Břežanech, který je součástí komponované 
proměnlivé krajiny navazující na  obec, pole, na  Břežanské údolí. Fi-
lozofi í navazuje na historii obce, na její osídlení – přes Kelty, Slovany 
až po křesťanství. Vzniklo zde místo k zamyšlení a vzpomínání, místo 
setkávání, a  to nejen to poslední. Hřbitov je vymezený kamennými 
zdmi a habrovými stěnami, které mají tvar kruhové výseče. Pomyslný 
keltský kříž odkazující k dávné historii místa vymezují lipové aleje roz-
bíhající se do krajiny i směrem k obci. Na pozemku zahradníci vysázeli 
dva a půl tisíce stromů, remízky z keřů, vyseli květnaté louky a hlavní 
cesty jsou tvořeny štěrkovým trávníkem. 

Cena děkanky Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity / Park pod kostelem v Tišňově

Již tradičně svého zástupce do  poroty jmenuje i  Zahradnická fakulta MENDE-
LU. Letos jím byl již po několikáté Přemysl Krejčiřík. V souladu s názorem poroty 
navrhl děkance fakulty Aleně Salašové ocenit Park pod kostelem v Tišnově, což 
je dlouhodobý záměr města, který započal již začátkem tisíciletí. Poté, co radní 
vyřešili vlastnictví zpustlých zahrad, došlo k realizaci projektu, která je proměnila 
ve veřejný prostor, kde se občané setkávají a mají možnost aktivního odpočinku. 
Toto dílo tak dává příklad, že i menší město je schopné vytvořit noblesní prostor, 
kde se snoubí historie se současným využitím.

Nově vybudovaný park se rozprostírá na  jižním svahu blízko samotného cent-
ra města. Tvoří jej dvě nezávislé parkové plochy – Farská zahrada pod kostelem 
a Hrádek u starého hřbitova. Farská zahrada upoutá svým klidným prostředím, 
pergolou s posezením, trvalkovými záhony a v neposlední řadě zvoničkou zbu-

dovanou ke stému výročí založení republiky. Rozlehlé terasy mají v sobě nepopsatelné kouzlo a nabízí nádherný výhled na jižní 
část města a na protilehlé zalesněné kopce.

Hrádku dominuje památná alej, která byla v rámci revitalizace doplněna výsadbou mladé lipové aleje. V parku bylo vybudováno 
občerstvení s dětským hřištěm, malý amfi teátr a lavičky pro příjemné posezení s výhledem do širokého okolí. Ve srovnání s pů-
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vodními zpustlými zahradami bez lidí sem dnes míří rodiny s dětmi, cyklisté, běžci i turisté. Revitalizace parku tak splnila účel, pro 
který byl záměr realizován.

Cena děkana Fakulty architektury ČVUT / Park u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí 

Obor krajinářská architektura se již několik let vyučuje i  na  Fakultě architektu-
ry ČVUT, proto i tato má v porotě soutěže svého zástupce. Romana Michalková 
v souladu s názorem poroty doporučila k udělení Ceny děkana FA ČVUT Parku 
u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí. Nově vzniklý park u kostela 
se nachází na místě starého hřbitova, který přestal sloužit svému účelu v  roce 
1893, kdy byl postaven hřbitov nový. První zájem Ústí nad Orlicí o výstavbu parku 
kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie se datuje již v roce 1908. Důležitým mez-
níkem byl rok 2010, kdy nově zvolené vedení města vstoupilo do jednání s ústec-
kým děkanstvím. V následujících letech byla opravena střecha kostela, ohradní 
zeď, zrestaurovány kamenné prvky a sochy kaple Panny Marie Útěšné a hřbitovní 
kaple, která byla přejmenována na Meditační kapli sv. Jana Pavla II. Byly opraveny 

nejen kulturní památky, které se zde nacházejí, ale i historicky hodnotné náhrobky. Založená cestní síť zpřístupnila dosud uzavřené 
území obyvatelům a návštěvníkům, přičemž charakter a památková hodnota prostoru zůstala zachována.

Dílo bylo oceněno „za architektonické ztvárnění opuštěného hřbitova. Citlivou a originální práci s technickými prvky a drobnou ar-
chitekturou od vybudování akumulačních nádrží, pěší komunikace, rekonstrukce zdi včetně bezbariérového průchodu, meditační 
kaple a řady dalších prvků.“

Cena Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Cena Svazu školkařů ČR / Lesopark Skalky Nový Jičín

Cenu dvou významných oborových spolků: Společnosti pro zahradní a krajinář-
skou tvorbu a Svazu školkařů České republiky si odnáší Skalky v Novém Jičíně. 
Parkový les Skalky v Novém Jičíně je rekreačním, společenským a naučným kom-
plexem. V roce 2014 byla podle projektu předního českého krajinářského archi-
tekta Ivana Otruby dokončena úprava zahradně architektonických celků Zahrada 
u vil, Růžovité a Slunný háj. Zahrada u vil úzce souvisí s městským organismem – 
intravilánem a tvoří vstupní prostor do krajinného celku Skalky a jeho jednotlivých 
částí. Část Slunný háj a Růžovité vznikla na navazujících původně zemědělsky vy-
užívaných pozemcích a cílem bylo vytvořit na téměř pěti hektarech pomocí kraji-
nářských, zahradně-architektonických a výtvarných prvků společensko-sportovní, 
oddychovou a naučnou část přírodního rámce města. Terén se svažuje převážně 

k jihu a poskytuje nádherné panoramatické pohledy na celé pohoří Beskyd s jejich přírodními a urbánními dominantami. Všech 
těchto hodnot projekt využívá a respektuje je. Kompozice graduje od zahradních a parkových úprav na okraji města přes využití 
volné prosluněné krajiny.

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu ocenila na návrh Maxima Turby, který ji zastupoval v porotě, toto dílo „za nadčasový 
krajinářský přístup, velkorysý rozsah projektu a vytvoření přechodu města do okolní krajiny, díky kterému vzniklo cenné místo pro 
krátkodobou rekreaci obyvatel“. 

Olga Žáková, která v porotě zastupovala Svaz školkařů, vyzdvihla skutečnost, že v parku bylo vysázeno 13 000 dřevin, a to přede-
vším stromů ve velkých skupinách od jednoho druhu. Informační tabule poskytují návštěvníkům ponaučení o záměru a významu 
úprav. Svaz školkařů tvůrce parku ocenil „za přínosné a jedinečné řešení se silným edukačním potenciálem“. 

Čestné uznání / Park Hrabovjanka v Ostravě 

Myšlenka vybudovat lesní park napadla Janu Batelkovou a Janu Václavíkovou při 
procházkách k řece Ostravici počátkem roku 2017. Neudržovaná plocha půso-
bila velmi smutně a zanedbaně. Kopřivy, popadané a rozlámané stromy, černá 
skládka. Majitelem plochy je statutární město Ostrava, správcem pozemku měst-
ský obvod Hrabová. V té době vypsalo statutární město Ostrava výběrové řízení 
v oblasti revitalizace veřejného prostoru v  rámci programu FAJNOVYPROSTOR. 
Iniciátorky přeměny oslovily zahradní architektku Ivu Škrovovou a společně s ní 
připravily projekt do výběrového řízení. „Po schválení dotace odbornou komisí 
a orgány města Ostravy jsme proto mohly s radostí začít s přetvářením plochy 
v park Hrabovjanku“, říká Jana Batelková, která působila v pozici příjemce dotace 
a zároveň investora.
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Na volném prostranství vyrostl živý vrbový altán s posezením, ohništěm a interaktivními prvky s tématikou místní fauny a vegeta-
ce. V blízkosti potoka mohou děti vyzkoušet vodní hru. Dále do lesa pokračuje dřevěný chodník, končící u relaxačního místa pod 
duby. Kmeny stromů posloužily pro lanovou stezku a zavěšení budek pro ptáky a netopýry. Herní a výukové prvky jsou vytvořeny 
především z přírodních materiálů, jako je vrbové proutí, dřevěné kůly, kameny či štěrk na zpevněnou plochu. Neudržovaný lužní 
porost byl přetvořen v prostor sloužící pro různé aktivity. Přírodní prostředí bylo zachováno v maximální míře.

Čestné uznání patří Janě Batelková a Janě Václavíkové za občanské a osobní nasazení při vybudování lesoparku Hrabovjanka.

Soutěž podporují: Partneři soutěže: 
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Prezentace SZÚZ a jeho členů na veletrzích a výstavách

Trendy/ 10. ledna, Obříství

Svou propagační činnost zahájila kancelář svazu na akci pořádané členskou obchodní fi rmou Arboeko s.r.o. v Obříství. V rámci 
doprovodného programu představila ředitelka svazu Jana Šimečková v krátké prezentaci činnost svazu a jeho odborných sekcí. 
Na našem stánku jsme informovali zájemce o podmínkách a výhodách členství a věnovali jsme se prodeji knihy Zahrady a jejich 
příběhy a časopisu Inspirace. Milým bonusem bylo i novoroční setkání s velkým množstvím našich členů a kolegů z oboru. 

Zelená burza / 16. ledna, Brno

O týden později jsme pokračovali v propagaci svazu i jejich členů na sedmém ročníku ZELENÉ BURZY, kterou pořádají kolegové 
ze Svazu školkařů České republiky na Brněnském výstavišti. Tato akce je kontraktační prodejní výstavou českých zahradnických 
výpěstků, se zaměřením výhradně na velkoobchodní prodej rostlinného materiálu pro realizační fi rmy, správce veřejné zeleně, 
obce, zahradní centra a další subjekty podnikající v zahradnickém či školkařském oboru. Na našem stánku jsme informovali zájem-
ce o podmínkách a výhodách členství, prodávali knihu Zahrady a jejich příběhy, propagovali Inspiraci a jednali s potencionálními 
inzerenty.

Infotherma / 21.–24. ledna, Brno 

Na výstavišti Černá louka Ostrava se konal 26. ročník výstavy věnované vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání ob-
novitelných zdrojů v malých a středních objektech. Členské fi rmy Ivánek Zeman, Ing. Martin Závodný, Zahrady Hanyz a Sedum Top 
Solution na společném stánku propagovaly výhody zelených střech. 

Veletrh Střechy Praha / 7.–9. února, Praha 

Již tradičně nabídla odborná sekce Zelené střechy na veletrhu Střechy Praha svým členům možnost prezentace ve společném vý-
stavním prostoru na ploše 16 m2. Firmy se mohly prezentovat jednak svými propagačními materiály (letáky) a jednak osobní účastí 
na veletrhu a poskytováním poradenské činnosti. Možnosti využili zástupci fi rmy GreenVille service, Sedum Top Solution, Ekrost, 
Gabriel, Zahradní architektura Kurz a Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Isover. Sekční stánek sousedil již tradičně 
se stánkem našeho obchodního člena fi rmy BB com a letos na veletrhu přibyl i stánek fi rmy Retex. Vytváří tak dojem společné 
expozice věnované zeleným střechám.

DEMOGREEN / 22.–23. května, Vyškov

Koncem května se konal ve Vyškově v areálu sportovního letiště již 5. ročník Mezinárodní odborné výstavy inovativních technologií 
pro péči o zeleň, dřeviny a veřejné plochy s názvem DemoGreen. První den výstavy jsme uspořádali seminář na téma Mechanizace 
pro profesionální zahradníky. Na semináři byly představeny vhodné stroje od fi rmy AGROCAR, AVISTECH a 3K GROUNDBREAKING 
nejen teoreticky, ale především v praxi, kde si mohli i účastníci semináře vyzkoušet práci s touto mechanizací.

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 37 vystavovatelů, kteří prezentovali své značky, služby a technologie. Tato výstava je ojedi-
nělá tím, že je možné předvést speciální atypické stroje a novinky v přímém pracovním nasazení. semináře s tématem Aktuálních 
dotačních titulů a Dálkově ovládaných svahových sekaček a nosičů nářadí. My jsme využili výstavu k osobnímu setkání s našimi 
i potencionálními členy a prezentaci naší činnosti.

Organizátorem celé výstavy byla fi rma PROFISTROJE.CZ s.r.o. 



20

Mezinárodní spolupráce

European Landscape Contractors Association – ELCA 

SZÚZ je od roku 2001 členem organizace ELCA (European Landscape Contractors Association), která sdru-
žuje profesní svazy evropských zemí. Důsledkem zájmu o členy je i snaha vedení ELCA navštívit postupně 
všechny členské svazy, takže my jsme měli možnost přivítat na našem Shromáždění členů dne 29. 1. 2019 
v Lednici vedoucí kanceláře ELCA paní Marii Mertens. Zdá se, že ELCA se znovu nadechuje, přizpůsobuje se 
současným komunikačním trendům (nové webové stránky, Facebook, elektronický zpravodaj).

Zasedání presidia ELCA / 4.–6. dubna, Nice

Nově zvolený předseda a místopředseda představenstva SZÚZ se společně s ře-
ditelkou vydali na zasedání presidia ELCA do francouzského Nice. Připojili se tak 
k zástupcům Rakouska, Belgie, Bulharska, Finska, Francie, Německa, Velké Britá-
nie, Řecka, Maďarska, Itálie, Polska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Nizozemska, 
Kanady a Japonska. Osobní setkání jsou důležitá, protože díky jim můžeme do-
mlouvat takové akce, jakou je například exkurze do Nizozemska.

Zasedání presidia předcházel workshop vedený konzultantem Andrém Bürki, 
jehož cílem bylo ujasnit si, kudy, kam a jak se ELCA vydá v příštím období. Na zá-
věr workshopu zaznělo, jak je důležité, aby členské asociace poskytovaly ELCA 
zpětnou vazbu a částečně ji i „úkolovaly“ tak, aby se věnovala tomu, co je pro 
podnikatele podstatné. 

Zasedání presidia zahrnovalo nejen obvyklé procedurální otázky (čerpání roz-
počtu, členská základna), ale také volbu nového prezidenta, po které Emmanuela 
Monyho z Francie vystřídal Henrik Bos z Finska. Viceprezidenty byli znovuzvoleni 
Lutze von Wurmb z Německa, Neil Huck z Velké Británie. Novou viceprezident-
kou je Catherine Muller z Francie. 

Pravidelnou součástí těchto setkání bývají krátké informace o  oborovém dění 
v členských zemích. Víceméně všichni se potýkají s nedostatkem kvalifi kovaných 
pracovníků, což v mnohde řeší cílenou kampaní ve snaze přilákat do oboru mla-
dé lidi. ELCA se hodlá profesionálněji věnovat i výměnnému programu mladých 

(nejen věkem, ale i duchem) zahradníků i pracovníků v manažerských pozicích. 

ELCA setkání ředitelů evropských svazů / 24. září, Bad Honnef

Prezident ELCA Henrik Bos a Marie Mertens, vedoucí kanceláře ELCA – European Landscape Contractors Association přivítali v ně-
meckém Bad Honnefu ředitele národních zahradnických svazů z České republiky, Nizozemska 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 

Emmanuela Monyho z Francie vystřídal na pozici prezidenta 

ELCA Henrik Bos z Finska

Nice, Promenade du Paillon – Petr Halama kráčející po vodě
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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. 

Zasedání presidia ELCA / 17.října, Krakow

Dne 17. října 2019 se v Krakově uskutečnilo zasedání presidia ELCA, kterého se za SZÚZ zúčastnil Petr Halama a Jana Šimečková. 
V průběhu léta byl zvolen poslední člen presidia ELCA, kterého volily zástupce fi rem – členové Comittee of Firms. Firmy si za svého 
zástupce vybraly Yasina Otuzoglu z Turecka. Prezidium ELCA aktuálně pracuje v tomto složení:

Prezident: Henrik Bos (Finsko), lobby a výměnný program
Viceprezident pokladník: Lutze von Wurmb (Německo), fi nance
Viceprezident: Neil Huck (Velká Británie), living green a technická podpora
Viceprezident: Catherine Muller (Francie), PR, komunikace, marketing
Viceprezident: Yasin Otuzoglu, členové Výboru fi rem

Zástupci všech sedmnácti zemí přítomných na zasedání podepsali nové znění stanov. Členství ve Výboru fi rem (Comittee of Firms 
– CoF) je spojeno s členstvím v národních asociací, tzn. že pouze členové národních asociací mohou být členy CoF. Pouze tehdy, 
neexistuje-li v zemi národní asociace, mohou být fi rmy pouze členy CoF. Roční členský poplatek do CoF je 175 €. Výměnného 
programu, tzn. přijímání nebo vysílání stážistů se mohou zúčastnit pouze členové CoF. Cíle výměnného programu jsou následující:
 • Motivovat mladé zahradníky-krajináře a pracovníky ve členských fi rmách. 
 • Možnost profesního růstu – učit se navzájem.
 • Předávání zkušeností – jak pracují kolegové v jiných zemích.
 • Možnost najít zahraniční obchodní partnery.
 • Zlepšit jazykové dovednosti a seznámit se s jinou kulturou.

Členské země ELCA
Členské příspěvky do ELCA jsou stanoveny v roční výši 1 200 € + 12 € za každého člena

Země   Počet členů  Členský příspěvek 2019
Rakousko  176   3 312
Belgie   501   7 212 
Bulharsko  33   1 596
Česko   96   2 352
Dánsko   198   3 576
Finsko   125   2 700
Francie   2 677   33 324
Německo  3 914   48 168
Nizozemsko  1 083   14 196
Velká Británie  519   7 428
Řecko   53   875
Irsko   91   2 292
Itálie   39   1 668
Lucembursko  30   450
Malta   4   1 248
Norsko   76   2 112
Polsko   28   1 536
Španělsko  82   2 184
Švédsko   96   2 352
Švýcarsko  1 272   16 464

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)
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Exkurze Výboru fi rem ELCA / 18.–19. října, Krakow

Tradiční exkurzi výboru fi rem ELCA hostil tentokrát polský svaz (s poetickým názvem Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu), 
který více než sedmdesátku zahraničních hostí nasměroval do krásného historického města Krakov. Možná díky tomu, že Krakov je 
pár desítek kilometrů od našich hranic, zúčastnila se exkurze i početná česká výprava čítající jedenáct členů. 

Královské zahrady Wawel
Exkurze zahajovala na nádvoří královského hradu Wawel, jehož královské zahrady byly v minulém desetiletí obnovovány. O historii 
i obnově nás podrobně informovaly profesorka Agata Zachariasz z krakovské univerzity a Katarzyna Żółciak, která je správkyní his-
torických zahrad. Obě dámy byly i spoluautorkami obnovy zahrad. Bylo to zajímavé, ale na zahrady Pražského hradu Wawel nemá.

Dětské hřiště u archeologického muzea
Z hradu naše cesta vedla do podhradí, respektive k archeologickému muzeu, za jehož zdmi vyrostlo zajímavé dětské hřiště (autoři 
Anna Komorowska a Michał Rokita), jehož hlavním motivem je archeologie. Standardní prvky dětských hřišť, jako jsou houpačky, 
skluzavky, kolotoče mají na tomto hřišti nestandardní formu připomínající například pyramidy.

Park Krakowski
Park Krakowski byl jako první veřejný park mimo centrum založen v roce 1885. Na sedmi hektarech už tehdy sloužila kavárna, di-
vadlo, rybník s lodičkami a hudební pavilony. Park postupně ztratil pravidelnou dispozici, a v letech 1038-39 se změnil na přírodně 
krajinářský městský park. Soudobá revitalizace měla za cíl přizpůsobit vegetaci v parku současným trendům, zachovat zbytky his-
torické zahrady a obnovit mobiliář. Projekt zpracoval polský ateliér Marcina Gajdy, který nás parkem provázel společně s Marcem 
Weisshaarem, který reprezentoval LUZ Landschaftsarchitekten München, jako spoluautora krajinářského řešení. Dominantním 
prvkem v parku byly porosty travin a také nás zaujalo interaktivní dětské hřiště.

Park Vistula – bývalé nádraží
Druhý den jsme se vydali lodí po řece Visle do okrajové části Krakova. Park Vistula je inspirujícím příkladem přeměny postindustri-
álního areálu ve fungující městský park u řeky. Na místě bývalé vlakové zastávky je dnes parčík pro krátkodobou rekreaci obyvatel 
přilehlých domů, který kombinuje přírodě blízké postupy (porosty u řeky) a moderní architekturu (kavárna s pódiem). Park je roz-
dělen do několika zón relaxační, komunitní zahrádka, multifunkční pavilón. Autory projektu jsou Wojciech Jakubowski, Stanisław 
Karczmarczyk a Wiesław Bereza z ateliéru JAKABE.

Park Reduta
Posledním místem, které jsme navštívili, 
byl park Reduta, kterým nás provázel je-
den z autorů projektu Marek Sanecki. Tento 
nový park na  předměstí Krakova navazuje 
na obytný soubor a nabízí velkoryse řešená 
dětská hřiště, multifunkční pavilón, velkory-
sé travnaté plochy, výběh pro psy, amfi teátr 
a celou řadu aktivit. Část parku je umístěna 
ve stávajícím porostu a část vznikla na zele-
né louce. Příjemně nás překvapilo, že v par-
ku je vysázena celá řada „jedlých“ dřevin (ry-
bízy, angrešty). Nepříjemně nás překvapilo, 
že i  vzrostlé keře jsou sázeny v  nesmyslně 
hustém sponu a  hlavně to, že v  parku je 
„přelavičkováno“ a „překošováno“. Evident-
ně se na  mobiliáři nešetřilo. A  snad nejvíc 
nás překvapilo, že park je otevřen veřejnos-
ti, přestože zjevně není dokončen, zejména 
travnaté plochy.

Co říct závěrem? Krásné babí léto umocnilo 
náš příjemný pocit z exkurze, k čemuž při-
spělo již tradičně dobré jídlo. Neviděli jsme 
žádná převratná díla, ale spoustu zajíma-
vých detailů. Setkali jsme se s  lidmi z  celé 
Evropy a  potvrdili si, že chleba je všude 
o dvou kůrkách a že zahradníky trápí všude 
víceméně stejné problémy. 
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Europäische Föderation der Bauwerksbegrünungsverbände – EFB 

Od  svého vzniku v  roce 2013 je naše odborná sekce Zelené střechy členem evropské or-
ganizace Europäische Föderation der Bauwerksbegrünungsverbände – EFB. Jedenkrát ročně 
se pořádá zasedání presidia s navazující exkurzí po zelených střechách pořádajícího města. 
V roce 2019 se zasedání uskutečnilo v rámci 3. ročníku Evropské konference o zelené infra-
struktuře ve městech EUGIC 2019, která se konala v Londýně. Součástí zasedání byly i volby 
do pětičlenného představenstva a Pavel Dostal, předseda naší odborné sekce Zelené střechy, 
byl zvolen víceprezidentem, což považujeme za obrovský úspěch.

Smart & Green projekt 

Zapojili jsme se projektu Smart & Green – On the Spot in Visegrad Cities. V březnu se uskutečnily čtyři studijní návštěvy měst, které 
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 orga-
nizovali jsme ho společně s CEEweb for Biodiversity, Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone“ a slovenskou SZKT. 

My jsme pozvali účastníky projektu do města ležící ho v ústeckém kraji, do Litoměřic. Za sekci Zelených střech se organizace ujal 
a účastníky provázel Pavel Dostal, který takto shrnul aktivity města:

Proč jsme zavítali právě do Litoměřic?

„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 elektro-
mobilech, 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 manage-
mentu.“

Zleva první řada:

Pavel Dostal, Vera Enzi – Rakousko, Dusty Gedge – Velká Británie, Paulo Palha – Portugalsko, Heiko Schmidt – Německo
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Mezioborová spolupráce

Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC)

Od  minulého roku jsme členy sdružení Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC). Aktivně nás zde zastupuje Pavel Dostal, který 
na konci ledna ofi ciálně převzal certifi kát člena pro SZÚZ, respektive sekci Zelené střechy a je členem dvou pracovních skupin, 
které v rámci CZGBC fungují:

• Brownfi elds (BF)

V této pracovní skupině se snaží o rekultivaci brownfi eldů s využitím zelených střech. Důležité je, že zelené střechy pomáhají čás-
tečně zachovávat ekologickou funkci brownfi eldů a zároveň umožňují stavebníkovi parcely ekonomicky využít. Brownfi eldy 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 fl ora 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 brownfi eldy vyznačují v městském prostředí neob-
vykle velkou druhovou pestrostí (biodiverzitou) z řad rostlin i živočichů, a staly se důležitou součástí městské zelené infrastruktury. 

• Hospodaření s vodou

V současnosti velmi aktuální téma. Pavel Dostal v rámci této skupiny zpracovává legislativní rešerši o zelených střechách a jejich 
podpoře v zahraničí, včetně případových studií. Navazuje na námi vydanou publikaci ZPŮSOBY SYSTÉMOVÉ PODPORY VÝSTAVBY 
ZELENÝCH STŘECH a rozšířuje uvedené způsoby podpory. V této skupině jsou zapojeny i naše členské fi rmy Liko-S a SEDUM TOP 
SOLUTUON.

Spolupráce s 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).

Oborové ceníky

V Otevřené zahradě jsme na základě podnětu Rostislava Ivánka zorganizovali pracovní setkání na téma „Doplnění, rozšíření, aktu-
alizace katalogu směrných cen prací při poskytování zahradnických služeb v oboru ZAKA“. Cílem schůzky bylo ujasnit si, zda jsou 
oborové „zahradnické“ ceníky důležité a pozornosti hodné ekonomické nástroje pro obor ZAKA. Hlavními body bylo zodpovědět 
na následující otázky: 
a) Má/nemá smysl se věnovat oborovým ceníkům. 
b) Existuje/neexistuje reálná možnost se oborové cenotvorbě věnovat.
c) Pokud v bodě I. a II. zní odpověď ano, tak JAK a KDY.

Potěšující bylo, že na naši výzvu zareagovali zástupci z oborově významných institucí – Společnost pro zahradní a krajinářskou 
tvorbu, VÚKOZ, ČZU Praha, Kancelář architekta města Brna, zájem projevili i zástupci MENDELU. Ze soukromých subjektů se schůz-
ky zúčastnil Jaroslav Kolařík (SAFE TREES), Hana Pollertová (Zahrady Hana) a za SZÚZ samozřejmě Rostislav Ivánek a Jana Ivánková 
(Ivánek – Zeman, v.o.s.), předseda představenstva SZÚZ Petr Halama (DIKÉ ZAHRADY s.r.o.), místopředseda Jaroslav Pešička (Gar-
pen zahradnická s.r.o.) a mladí perspektivní členové Michal Pytlík a Ondřej Lasztowka (Zahradnictví LAPY).

Účastníci se shodli na tom, že věnovat se cenotvorbě je bezpochyby důležité a že nejčastěji používaným a respektovaným ná-
strojem je cenová soustava ÚRS. Proto bylo dohodnuto, že se obrátíme na ÚRS společným dopisem a vyzveme jej ke spolupráci 
na aktualizaci katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

Slovenská SZKT – spolupráce

Se Spoločnosťí pre záhradnú a krajinársku tvorbu jsme se domluvili na distribuci knihy Zahrady a jejich příběhy pro objednatele ze 
Slovenska prostřednictvím jejich kanceláře. Rovněž pokračujeme v loni započaté distribuci časopisu Inspirace členům slovenské 
SZKT i nečlenským kolegům z řad odborné veřejnosti.

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 Jana Šimečková a Michaela Bráz-
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dová, 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 doc. Dr. Ing. Alena Salašová.

Z aktivit SZÚZ jsme propagovali zejména nově vznikající Sekci mladých zahradníků a den v Lednici využili i pro přímé oslovení 
studentů na půdě Zahradnické fakulty.

Kulatý stůl Nadace Partnerství

Ředitelka SZÚZ Jana Šimečková se připojila k účastníkům, kteří se sešli kvůli nové celonárodní iniciativě Nadace Partnerství a re-
zortu Ministerstva životního prostředí v čele s ministrem Brabcem, a díky které by se mělo po celé České republice vysázet deset 
milionů stromů. Ty by měly pomoci zmírnit dopady stále intenzivnějšího sucha, půdní eroze, ztráty povrchových i podzemních 
vod nebo přehřívání měst.

„Stojíme před možná největší výzvou v dějinách lidstva. Naším úkolem je připravit krajinu na změnu klimatu a vše, co s tím souvisí. 
A strom patří k  těm nejúčinnějším nástrojům, které mají lidé k dispozici,” vysvětlil ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata 
důvody vzniku iniciativy. Ta má za cíl spojit města, veřejný i fi remní sektor, spolky i vlastníky půdy.

Iniciativa se rozběhne na podzim 2019 a navazuje na úspěšnou loňskou kampaň Stromy svobody 1918–2018, která byla součástí 
oslav výročí republiky. Hlavním cílem je podpora a propojení aktivních lidí a organizací, které výsadby stromů provádějí nebo je 
fi nancují. 

Mezi účastníky úterního jednání nechyběli například zástupci odborných platforem arboristů, měst a obcí a jejich svazu, Státního 
fondu životního prostředí ČR, Státního pozemkového úřadu, Agentury ochrany přírody a krajiny, Mendelovy univerzity nebo řady 
ekologických nevládních organizací.

Setkání bylo vedeno participativní metodou tzv. „World Café“, která umožňuje středním a větším skupinám účastníků sdílet zku-
šenosti a názory a hledat odpovědi na otázky, které jsou předem defi novány. Účastníci rozdělení do skupin postupně na čtyřech 
stanovištích formulovali odpovědi na následující otázky:
Jaké jsou hlavní příležitosti sázení stromů ve městech?
Jaké jsou hlavní příležitosti sázení stromů v krajině?
Jaké jsou možné reálné cíle kampaně (počty stromů), kde a v jakém čase?
Jak chceme téma komunikovat, co bude občanským přesahem, motivem?

Společně s ředitelem SZKT Ondřejem Feitem jsme především upozorňovali na nebezpečí živelnosti kampaně a nutnosti spoluprá-
ce s odborníky, ať už při výběru vhodných stanovišť, tak i vhodných druhů dřevin, případně i při jejich výsadbě. Neopomněli jsme 
zdůraznit, jak je důležitá následná péče.
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Odborná sekce ZELENÉ STŘECHY

Shromáždění členů / 18. ledna, Brno

Tradiční zimní setkání členů odborné sekce Zelené střechy se uskutečnilo v konferenčním sále Otevřené zahrady. Přítomno bylo 
18 členů ze 14 členských fi rem. Vlastnímu jednání předcházel odborný doprovodný program – workshop Zážitky z praxe aneb 
členi členům, při němž se členové Rady podělili o své zkušenosti. Jitka Dostalová – předsedkyně Rady – vystoupila s tématem 
Užitečné postřehy z praxe aneb na co všechno můžeme narazit a jak pokud možno nenarazit. V přednášce upozornila na chyby 
a problémy, se kterými se setkala a rozebrala příčiny a způsob řešení. Jiří Mrtka popsal kauzu se zatékáním do střechy po pokládce 
vegetačního souvrství, Petr Halama se zaměřil na vztah realizátora a projektanta a Tomáš Gabriel představil realizaci zelené střechy 
na Campusu v Brně.

Na závěr odborného programu vystoupil Vlastimil Rieger z Nadace Partnerství, který přítomné seznámil s výsledky víceletého po-
zorování vlivu zelených střech na okolní mikroklima a tepelnou bilanci budov. Součástí byla i krátká exkurze po zelených střechách 
v Otevřené zahradě.

V rámci hlavního jednání byly na programu obvyklé body, což je zpráva o činnosti za rok 2018, zpráva o hospodaření v roce 2018, 
program činnosti a rozpočet pro rok 2019. Samozřejmostí byla rovněž prezentace nabídky produktů a služeb našich obchodních 
členů.

Zpráva o trhu zelených střech 
Plocha zelených střech se v roce 2018 opět zvětšila

Jako v předchozích letech, i v roce 2019 zjišťovala odborná sekce Zelené střechy výměru zelených střech zrealizovaných na území 
České republiky. Měření proběhlo na základě množství dodaného střešního substrátu, který je klíčovým komponentem vegetač-
ních střech. Celková plocha zrealizovaných zelených střech za rok 2018 v České republice činila přibližně 247 000 m2, což odpoví-
dá 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. Inten-
zivních 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.

Projekt Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel 
Program MŽP na podporu projektů NNO pro rok 2019 / číslo rozhodnutí MŽP 2/32/19

Projekt Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel obsahoval tyto základní klíčové aktivity: 
1)  Aktualizace a revize dokumentu Vegetační souvrství zelených střech – Standardy pro navrhování, provádění a údržbu vydaného 

odbornou sekcí Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně v roce 2016. Tato aktivita navazovala na projekty z roku 2016 
i 2017. 

2)  Uspořádání šestého ročníku soutěže „Zelená střecha roku“, což navazovalo na aktivity projektů z let 2014–2018.
3)  Rozšíření webové stránky www.zelenastrecharoku.cz o možnost hlasování veřejnosti. Tato webová stránka vznikla v roce 2018 

a představují se na ní soutěžící díla od uzávěrky přihlášek až do vyhlášení dalšího ročníku. 
4)  Uspořádání celostátní konference s mezinárodními přednášejícími na téma „Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury 

sídel“. Konference vyvrcholila vyhlášením výsledků soutěže Zelená střecha roku 2019.
5)  Uspořádání série seminářů ve vybraných krajských městech určených především pro představitele státní správy a samosprávy. 
6)  Získávání informací a zkušeností ze zahraničí a jejich přenos do České republiky. 
7)  Administrace webové stránky www.zelenestrechy.info.
8)  Aktivní využívání platformy „Zelená střecha“ na sociálních sítích.

Aktualizace a revize dokumentu Vegetační souvrství zelených střech – Standardy pro navrhování, provádění a údržbu.
Vzhledem k tomu, že standardy slouží jako legislativní opora pro přiznání dotace na zelené střechy z programu NZÚ (a v bu-
doucnu snad i jako opora programů na komunální úrovni), bylo nutné jej po třech letech od vydání zrevidovat a aktualizovat 
tak, aby odpovídal současnému stupni poznání, měnícím se klimatickým podmínkám a byl v souladu s relevantními technic-
kými normami v ČR. Oslovili jsme původní autory dokumentu kromě těch, kteří se již v oboru nepohybují. Vznikly čtyři pra-
covní skupiny, jejichž členové zpracovávali příslušné kapitoly Standardů. Nejprve probíhala elektronická komunikace, kdy byly 
stávající standardy podrobeny revizi a doplněny. Dne 21. 11. se sešel celý pracovní tým v Průhonicích. Dopoledne pokračovala 
jednání v pracovních skupinách, odpoledne se sešel celý pracovní tým k závěrečnému jednání. Do konce listopadu zapracovali 
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vedoucí pracovních skupin veškerá doplnění a připomínky. V průběhu prosince byl revidovaný a doplněný dokument znovu 
zaslán k vyjádření celému pracovnímu týmu. Ve druhé polovin prosince probíhala grafi cká úprava dokumentu a vytištění 50 ks 
pracovních kopií k závěrečné korektuře.

Na revizi standardů se nově podíleli: 
Ing. Pavel Dostal, Ing. Tomáš Gabriel, Ing. arch. Josef Hoff mann, Ing. Jiří Mrtka, Ing. Jaroslav Nádvorník, Ing. Marek Novotný, Ph.D., 
Ing. Jiří Plachý, Zbyněk Ptáček, Ing. Petr Selník, Ing. Jiří Šála, CSc., Ing. Marek Urban. 

Ing.  Samuel Burian, Ing.  Jitka Dostalová, Ing.  Martin Dubský, Ph.D., Ing.  Petr Halama, Ing.  Karel Chaloupka, Ing.  Roman Paťava, 
Bc. Josef Vokál.

Uspořádání šestého ročníku soutěže „Zelená střecha roku“ 
V soutěži Zelená střecha roku 2019 bylo přihlášeno dvanáct objektů se zelenými střechami. Od po-
loviny června bylo možné si fotografi e soutěžících děl prohlédnout na webové stránce www.zele-
nastrecharoku.cz. Návštěvníci stránky získávali také informace o použitých technologiích a mohli při-
dělit své hlasy jedné či několika zeleným střechám. Historicky první Cenu veřejnosti v soutěži Zelená 
střecha roku získala Zelená střecha Onkologického pavilonu Fakultní nemocnice Plzeň. 
Přihlášené zelené střechy hodnotili především odborní porotci, kteří své hodnocení nemohou za-
ložit pouze na fotografi ích. Ve dnech 28.–29. května 2019 navštívila odborná porota šest veřejných 
objektů a šest soukromých zelených střech. Členové poroty se při hodnocení zaměřili na koncepci 
architektonického řešení, kvalitu technického řešení zelené střechy, vhodnost použitého sortimentu 
rostlin, udržitelnost projektu, aktuální stav střechy a inovativnost řešení. Výsledky soutěže byly slav-

nostně vyhlášeny 20. června 2019 v Ostravě u příležitosti konference Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel. 

Kategorie Veřejná zelená střecha
První místo v kategorii Veřejná zelená střecha získala budova Main Point Pankrác v Praze, což je nájemní administrativní objekt 
v  prostoru takzvaného Pankráckého pentagonu. Zelená střecha na  čtyřicet metrů vysoké budově založené na  půdorysu pěti 
zaoblených trojúhelníků slouží jako pobytový prostor a stala se jedním z důvodů, kterým tato budova nájemce přitahuje. Od po-
čátku projektování byl kladen důraz na striktní umístění technologií mimo prostor střešní zahrady (většina skončila v podzemí 
budovy). Z řady výškových staveb v sousedství je střecha viditelná, proto se stala „pátou fasádou“ budovy. Střecha od počátku 
provozu slouží k relaxaci, neformálním setkáním, k práci, konzumaci jídla či speciálním akcím. 
Druhým místem ocenila porota intenzivní zelenou střechu v areálu Campus Park v Brně na Palachově náměstí přiléhající k bu-
dovám D a E. Pro investora zde slovo „park“ není jen součást slovního spojení „offi  ce park“, ale skutečné prostředí parku, zahrady 
a  kultivovaného veřejného prostoru. Zelená střecha na  podzemním parkovišti je koncipovaná jako krajinná koláž poskládaná 
z jednotlivých ostrovů a příběhů, městských a přírodních ploch. Výsadby stromů, keřů a trvalek se prolínají s plochami umožňující-
mi posezení ale i aktivní odpočinek. Náměstí je srdcem projektu Campus Science Park i vstupním fi ltrem do všech kancelářských 
budov. 
Třetí místo získala budova Onkologického centra ve Fakultní nemocnici v Plzni. Jedná se o členitou zelenou střechu o více úrov-
ních, na kterou mají přistup návštěvníci, pacienti i personál nemocnice. Porotu oslovilo především celkové architektonické a funkč-
ní členění volně přístupné plochy i uzavřená atria před ordinacemi lékařů. Zelená střecha funguje již téměř deset let, což dokazuje 
její udržitelnost.
Čestné uznání si odnáší přihlašovatelé a tvůrci zelené střechy administrativní budovy Visionary v pražských Holešovicích. Zelená 
střecha zde spojuje několik základních funkcí – kromě ekologické a odpočinkové také rekreační a estetickou. Zajímavým prvkem 
je běžecká dráha, která umožňuje nájemníkům aktivní relaxaci. 

Kategorie Zelená střecha na rodinném domě
První místo v kategorii Zelená střecha na rodinném domě získali tvůrci malé šikmé střechy ve Statenicích. Porota ocenila zejména 
inovativní využití minerální vlny na šikmé střešní konstrukci s originálním řešením zpomalování odtoku vody. Toto řešení vytváří 
velice stabilní vegetační vrstvu odolnou proti sesuvu. Po téměř čtyřech letech od založení je na střeše velmi kvalitní vyrovnaný 
porost především rozchodníků s prokazatelnou životností a dlouhodobou udržitelností.
Druhým místem byla oceněna rozlehlá plochá střecha na dvougeneračním rodinném domě s kruhovým půdorysem, umístěným 
v podhůří Beskyd. Porota ocenila řešení, kdy na vyšší vrstvě substrátu vznikla extenzivní pobytová střecha s rozmanitým bohatým 
sortimentem, u které lze předpokládat dlouhodobou udržitelnost i bez závlahy, a  to s minimálními náklady na péči a údržbu. 
Střecha slouží především k začlenění domu do okolní krajiny a pokud beskydské počasí dovolí, využívá se i k občasnému pobytu, 
proto jsou v ploše osazeny nášlapy a vytvořeny pobytové plochy. 
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Třetím místem v kategorii Zelená střecha na rodinném domě ocenili porotci intenzivně řešenou terasu u soukromého bytu ve dru-
hém patře historického domu se zdravotnickým zařízením v Praze u Orionky. Na minimálním prostoru terasy vznikl odpočinkový 
prostor, který kromě míst k posezení nabízí i pohled na mini jezírko. Bujná a rozmanitá vegetace vytváří dojem zelené oázy upro-
střed velkoměsta. 
Velmi zdařilé bylo i přebudování terasy u bytu v nejvyšším patře bytového domu v pražské Liboci, která byla původně nehostinnou 
pouští betonových dlaždic, zábradlí a plechového obkladu fasády. I přes omezené možnosti statického zatížení se autorům projek-
tu a realizační fi rmě podařilo proměnit prostor v místo lákající k pobytu. Vegetace se na střechu dostala nakonec dvěma způsoby 
– trvalky a stromy v nádobách a výsadby rozchodníků s trvalkami místo vyjmutých dlaždic. Dílo bylo oceněno čestným uznáním.
Soutěž Zelená střecha roku 2019 potvrdila, že zájem investorů a veřejnosti o zelené střechy stoupá a zvyšuje se i kvalita reali-
zovaných zelených střech. Po počáteční nedůvěře a skepsi se zelené střechy v Česku dostávají do popředí zájmu jak architektů 
a investorů, tak i veřejné správy. Díky svému přínosu a vlastnostem, technické úrovni, odbornému provedení, zdařilým realizacím, 
neúnavné propagaci a osvětě si zelené střechy dobyly i v Česku své místo. 

Soutěž zelená střecha roku podpořili

Kategorie Veřejná zelená střecha

1. místo: Main Point Pankrác
Přihlašovatel: DAM architekti s.r.o.
Autoři projektu: generální projektant: DAM architekti s.r.o. (Petr Burian, Jiří Hejda, 
Robin Müller) projekt zeleně: TERRA FLORIDA v.o.s. (Radka Šimková, Lucie Vogelová)
Investor: Main Point Pankrác a.s., Zhotovitelé: generální dodavatel: PSJ a.s.
Botanica – zahradnická fi rma – dodávka substrátu a provádění výsadeb
Výměra: 2 770 m2, Realizace: 2016–2018

2. místo: Intenzivní zelená střecha na Campus Science Park – budova D a E
Přihlašovatel: Gabriel s.r.o.
Investor: Hinton, a.s.
Autoři projektu: A PLUS a.s. ve spolupráci s Ing. arch. Kristinou Magasanikovou
Zhotovitel: Gabriel s.r.o.
Další zhotovitelé: Lentus agilis – vodní prvek, Závlaháři s.r.o. - AZS, J.I.H. sportovní 
stavby – sportovní povrch, 
Plocha: 1 194 m2, Realizace: 2018

3. místo: Zelená střecha Onkologického pavilonu Fakultní nemocnice Plzeň 
Přihlašovatel: Fakultní nemocnice Plzeň
Autoři projektu: K4-LT sdružení (sdružení fi rem K4 a.s. a LT PROJEKT)
Investor: Fakultní nemocnice Plzeň, Generální dodavatel: SKANSKA a. s., 
Plocha: 5 600 m2, Realizace: 2008–2010
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Čestné uznání
za inovativní využití zelené střechy pro umístění běžecké dráhy
Zelená střecha administrativní budovy Visionary
Investor: Skanska Property Czech Republic s.r.o.
Autoři projektu: JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s.
Zhotovitel: generální dodavatel: SKANSKA a. s.
Další zhotovitelé: střešní skladba: Dvořan IZOLMONT Bzenec s.r.o., 
osázení zeleně: LandScapePro s.r.o.

Kategorie Zelená střecha na rodinném domě

1. místo: Šikmá zelená střecha na rodinném domě
Přihlašovatel a zhotovitel: ACRE, spol. s r.o.
Autoři projektu: Bc. Josef Vokál – ACRE, spol. s r.o.
Realizace: červen 2016 
Plocha: 21 m2

2. místo: Zelená střecha na rodinném domě v podhůří Beskyd
Autoři projektu: Lampart – Mec s.r.o.
Zhotovitel: Lampart – Mec s.r.o., Realizace: 2018, Plocha: 1 000 m2

3. místo Pobytová terasa s intenzivní zelení v nádobách
Autoři projektu: Ing. Tereza Kvítková, Vít Beran DiS. (Kvítková – Beran zahradní 
architekti)
Zhotovitel: Jaromír Nigrin

Další zhotovitelé: Václav Žák – dřevostavby (dřevěné pláště nádob), František 
Švancar (keramické nádoby), Petr Novák WELDPON (plastové vložky nádob)
Výměra: 50 m2, Realizace: 2018

Čestné uznání
za technologicky náročnou přeměnu vydlážděné terasy v příjemný obytný 
prostor se zelení 
Pobytová polointenzivní střešní zahrada na terase bytového domu v Praze 
Zhotovitel: GreenVille service s.r.o., Autoři projektu: Atelier Partero s. r. o.
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Odborná porota 

Díla přihlášená do soutěže posuzovala odborná porota jmenovaná představen-
stvem Svazu zakládání a údržby zeleně na návrh rady sekce Zelené střechy z ne-
závislých odborníků nominovaných těmito institucemi: 

Nominace: Česká rada pro šetrné budovy | Czech Green Building Council
Jana Petrů, s manželem založila fi rmu Koncept ekotech (původně Kavexim), kte-
rá se specializuje na ekologické a úsporné systémy v oblasti vodohospodářství 
a technického zařízení budov. V České radě pro šetrné budovy působí jako koor-
dinátor pracovní skupiny Hospodaření vodou. 

Nominace: Rada sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně
Ing. Samuel Burian, autorizovaný architekt pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Soudní znalec pro obory ochrana přírody a eko-
nomika – oceňování ekologické újmy. Spoluautor Standardů pro navrhování, provádění a údržbu vegetačního souvrství zelených 
střech.

Nominace: Recenzovaný odborný časopis Tepelná ochrana budov
Ing. Jiří Šála, CSc., autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a energetické auditorství ČKAIT. Poradce v oblasti tepelné ochra-
ny budov a jejich energetické náročnosti, projektant, publicista, školitel, odborný garant konferencí a seminářů, zpracovatel norem 
a podkladů pro oborové předpisy. 

Nominace: Nadace Partnerství | Otevřená zahrada
Ing. Vlastimil Rieger, facility manager ve společnosti Nadace Partnerství. Odborník na nízkoenergetické stavby.

Nominace European Federation of Green Roof Associations | EFB
Francois Lassalle, předseda francouzské asociace zelených střech ADIVET (Association française des toitures et façades végétales), 
ředitel ve společnosti R&D chez SOPREMA France/Sopranature.

Nominace Asociace výrobců minerální izolace
Ing. arch. Marcela Kubů, výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace, věnuje se vzdělávání v oblasti zateplování, ochra-
ně zájmů spotřebitelů, tvorbě právních předpisů a technických norem.

Rozšíření webové stránky www.zelenastrecharoku.cz o možnost hlasování veřejnosti

Tato aktivita nebyla v grantovém řízení podpořena. Přesto jsme na vlastní náklady tuto možnost zřídili. Od 15. května bylo možné 
si dvanáct soutěžících děl prohlédnout na webové stránce www.zelenastrecharoku.cz. Kromě fotografi í tam mohli zájemci získat 
informace o  tvůrcích zelených střech a  použitých technologiích a  také přidělit své hlasy jedné či několika zeleným střechám 
a ovlivnit tak, které dílo získá historicky první Cenu veřejnosti v soutěži Zelená střecha roku. Historicky první Cenu veřejnosti získala 
Zelená střecha Onkologického pavilonu Fakultní nemocnice Plzeň se ziskem 4 915 hlasů.

Celostátní konference na téma „Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel“

Mezinárodní konference věnovaná zeleným střechám a zejména možnostem podpory jejich výstavby byla součástí Landscape 
Festivalu v Ostravě. Uskutečnila se 20. června v kinosále Světa techniky v dolní oblasti Vítkovice. Zúčastnilo se jí 150 účastníků 
z řad městské správy i samosprávy, architektů, pracovníků realizačních i obchodních fi rem, politiků i studentů, kteří měli možnost 
si poslechnout dvanáct příspěvků a zúčastnit se komentované prohlídky zelené střechy Světa techniky s jejich tvůrci zahradními 
architekty Zdeňkem Sendlerem a Lýdií Šušlíkovou i realizátorem Rostislavem Ivánkem. Na závěr se uskutečnilo slavnostní vyhlášení 
výsledků soutěže ZELENÁ STŘECHA ROKU 2019.
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Uspořádání série seminářů ve vybraných krajských městech

V listopadu 2019 jsme uspořádali celkem tři odborné semináře věnující se osvětě zelených střech. Sekce Zelené střechy ZeS po-
važuje za jednu ze svých povinností informovat širokou odbornou, ale i laickou veřejnost o prospěšnosti zelených střech, jejich 
fungování, realizaci i údržbě a v neposlední řadě o nástrojích a opatřeních, kterými by se jejich realizace na území naší republiky 
podpořila a rozvinula. Oslovili jsme magistráty v Ostravě, Liberci a Pardubicích a nabídli jim možnost uspořádat v jejich prostorách 
tento seminář. Této možnosti využil Magistrát města Ostravy. V Brně se seminář konal v našem domovském sídle, v areálu Otevřené 
zahrady na Údolní ulici, v Liberci ve Vědecké knihovně. 

Termíny a počty účastníků: 
12.11. Brno, 62 účastníků
14.11. Ostrava, 38 účastníků
22.11. Liberec, 42 účastníků

Program semináře a přednášející:
–  Funkce a působení zelených střech, druhy a typy zelených střech
–  Požadavky na stavbu a projekt, nejčastější vady a chyby (přednášející Ing. Jitka Dosta-

lová, předsedkyně Rady sekce zelených střech)
–  Vegetační souvrství: defi nice, vlastnosti a požadavky na jednotlivé vrstvy (přednáše-

jící Ing. Jiří Mrtka, člen Rady sekce Zelené střechy)
–  Výběr rostlin, výsadba a výsev, dokončovací péče (Ing. Petr Halama, předseda představen-

stva Svazu zakládání a údržby zeleně)
–  Způsoby podpory výstavby zelených střech v ČR a zahraničí, zelené střechy jako sou-

část adaptačních opatření na změnu klimatu (Ing. Pavel Dostal, místopředseda meziná-
rodní organizace European Federation of Green Roof Associations – EFB) 

–  Zelená střecha roku – příklady úspěšně realizovaných zelených střech v ČR (Ing. Jana 
Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně

Získávání informací a zkušeností ze zahraničí a jejich přenos do České republiky

Zástupce odborné sekce Zelené střechy Ing.  Pavel Dostal, který je zároveň viceprezident mezinárodní organizace EFB, se zú-
častnil konference EUGIC 2019 & EFB AGM 2019. Jedná se o European Urban Green Infrastructure Conference a konala se dne 
10.—13.4.2019 v Londýně. Součástí konference byla i Valná hromada EFB. O této konferenci informoval členy sekce ZeS. Druhou 
mezinárodní akcí, kde Pavel Dostal informoval také o dění v ČR, byla konference u příležitosti 10 let vzniku organizace Polskie Sto-
warzyszenie „Dachy Zielone” ve dnech 19—21. záři ve Wroclavi. 

Srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

Název výstupu Charakteristika výstupu a m.j. Plánovaný počet Skutečný počet

Aktualizace a revize dokumen-
tu Vegetační souvrství zelených 

střech – standardy pro navrho-

vání, provádění a údržbu

Dokument „Vegetační souvrství 

zelených střech – standardy 

pro navrhování, provádění 
a údržbu“

Dokument bude vytištěn 
v nákladu 200 ks a dále bude 

k dispozici ke stažení na webo-

vém portále www.zelenestre-

chy.info

Dokument bude vytištěn 

v nákladu 50 ks, neboť je nutné 
jej prokonzultovat s dalšími 

institucemi

Soutěž Zelená střecha roku 

2019
Počet přihlášených děl 15 12

Rozšíření webové stránky www.

zelenastrecharoku.cz o mož-
nost hlasování veřejnosti

Počet hlasujících 500 Více než 10 000

Konference Zelené střechy jako 
součást sídelní zeleně

Počet účastníků konference 100 135

Semináře určené především 

pro státní správu a samosprávu
počet uskutečněných seminářů 4 3

Semináře určené především 
pro státní správu a samosprávu

Počet účastníků seminářů 100 132

Administrace webové stránky 
www.zelestrechy.info

Počet nových návštěvníků 1000 2 400

Administrace sociální sítě FB 
Zelené střechy

Počet nových sledujících 200 282
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Shromáždění členů Sekce zelené střechy / 10. prosince, Brno

Členové odborné sekce Zelené střechy se na  svém shromáž-
dění bilancujícím předcházejí rok sešli netradičně již v prosinci. 
K novému termínu nás vedla především snaha, abychom v led-
nu nekumulovali setkání obou sekcí, a ještě všech členů SZÚZ. 

Jana Šimečková přednesla zprávu o činnosti sekce v roce 2019, 
kterou doplnil informacemi o svých aktivitách a dění v EFB Pavel 
Dostal. 

Účastníci Shromáždění členů schválili plán činnosti a  rozpo-
čet na  rok 2020. Stěžejní bude realizace grantového projektu 
MHMP Zelené střechy – Šance pro Prahu ve výši 300 000 Kč. 

V diskusi mluvili účastníci o potřebě propojit se s dalšími profe-
semi, které se výstavbou zelených střech zabývají (tesaři, pokrý-
vači, izolatéři, dodavatelé materiálů, stavební fi rmy). Znovu byla 
otevřena otázka certifi kace fi rem pro realizaci zelených střech 
a nová rada byla pověřena, aby se certifi kačním procesem zno-
vu zabývala. 

Volby Rady sekce ZeS

Tříletý mandát vypršel všem pěti členům Rady ZeS, konkrétně předsedkyni Jitce Dostalové a členům Petru Halamovi, Tomáši Gab-
rielovi, Jiřímu Mrtkovi a Janu Kuchařovi. Předsedkyně Jitka Dostalová se rozhodla již znovu nekandidovat, a to především proto, že 
podpořila kandidatura Pavla Dostala, který pro sekci ZeS dlouhodobě pracuje a je také místopředsedou mezinárodní organizace 
EFB. Znovu nekandidoval také Tomáš Gabriel, který byl nově zvolen do Rady ABAJe. Ostatní členové znovu kandidovali a přidal se 
k nim jako kandidát Josef Hoff mann. 

Celkem volili zástupci z 18 fi rem a byla zvolena Rada ZeS ve složení Petr Halama, Pavel Dostal, Jiří Mrtka, Josef Hoff mann, Jan Kuchař. 

Zelené střechy šance pro Prahu 

V roce 2020 budeme realizovat poprvé projekt podpořený z grantového programu Magistrátu hlavního města Prahy, 
a to ve výši 300 000 Kč. Stěžejní aktivity v projektu jsou následující: 

1)  Vytvoření databáze potenciálních cílových skupin, tj.: relevantní odbory úřadů veřejné správy a samosprávy hl. m. Prahy a Úřadů 
městských částí, členové zastupitelstev hl. hl. m. Prahy a městských částí, architekti, realizátoři staveb, developerské společnosti.

2) Vstupní analýza potřeb účastnické skupiny pomocí dotazníků rozeslaných vybraným zástupcům cílových skupin.

3) Tvorba publikací“

a)  „Zelené střechy – zásady pro navrhování, provádění a údržbu vegetačního souvrství“, 

b)  „Zelené střechy pro Prahu – dobré příklady“ (plnobarevný formát A4, cca 40 stran). Publikace budou vytištěny a rozdávány účast-
níkům vzdělávacích akcí (semináře, exkurze).

4)  Uspořádání odborných seminářů pro cílové skupiny: bude realizováno 8 odborných seminářů, jejichž program bude upraven 
podle potřeb cílové skupiny.

6) Uspořádání odborných exkurzí pro cílové skupiny: budou uspořádány dvě odborné komentované exkurze na 
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Asociace biobazénů a jezírek

Shromáždění členů / 30. ledna, Lednice 

S cílem šetřit drahocenný čas našich členů, jsme se rozhodli vyzkoušet nový model organizace Shromáždění členů ABAJ, které 
bylo pouze jednodenní, předcházelo mu Shromáždění členů SZÚZ a uskutečnil se jeden společný společensko-kulturní večer. 
V prostředí Včelařského dvora v Lednici jsme si pochutnali na bohatém rautu, degustovali jsme regionální vína a užili si cimbálovou 
muziku Podluží s tradičním i neotřelým repertoárem.

Vlastní Shromáždění členů se pak uskutečnilo 30.1. v konferenčním sále SPA Resortu lázně Lednice. Doprovodným odborným pro-
gramem byla přednáška zahradního architekta Petra Mičoly na téma kompozičních zásad začlenění koupacích jezírek a biobazénů 
do prostoru zahrady a na ni navázal cyklus Zážitky z praxe – členi členům, čímž jsme naplnili jeden z nejdůležitějších přínosů sva-
zového života. O svých zkušenostech z realizací koupacích jezírek a biobazénů se podělili Martin Panchartek a Ondřej Poul. V rámci 
vlastního jednání členů byly na programu pravidelné body jednání – schválení čerpání rozpočtu a zprávy o činnosti za minulý rok 
a příprava rozpočtu a plánu akcí pro rok 2019.

Do čtvrtého ročníku fotografi cké soutěže bylo přihlášeno 19 děl. Velmi se osvědčila inovace z loňského roku, soutěžní fotografi e 
nepřinesli soutěžící s sebou, ale zaslali je v elektronické podobě do kanceláře, která zajistila jejich vytištění v jednotném formátu 
a kvalitě. Soutěž tak doznala vyšší úrovně a fotky v elektronické podobě slouží k propagačním účelům na Facebooku i webu. Pre-
zentovat tak můžeme i díla, která neobsadila první místo. 

Vítězná díla byla po celý rok 2019 prezentována na úvodní stránce www.abaj.cz a tady jsou:

Vítěz kategorie KOUPACÍ JEZÍRKO. Dílo přihlásila a realizovala fi rma Ekoimpex 
Vysočina

Vítěz kategorie KOUPACÍ JEZÍRKO. Dílo přihlásila a realizovala fi rma Ekogreen

Vítěz kategorie KOUPACÍ JEZÍRKO. Dílo přihlásila a realizovala fi rma 3D Zahrady
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Koupací jezírko roku 2019

Poprvé v  historii existence odborné sekce Asociace biobazénů a  jezírek 
jsme vyhlásili a uspořádali soutěž „Koupací jezírko roku“. Cílem soutěže je 
seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností koupání v zaříze-
ních s biologickým, nebo biologicko-mechanickým čištěním vody. Soutěž 
je určena pro objekty určené ke koupání a plavání, izolované od podkladu, 
vybavené biologickým nebo biologicko-mechanickým čištěním s defi no-
vanými požadavky na  kvalitu vody umístěné v  soukromých zahradách, 
v  uzavřených areálech hotelů, wellness center apod. Do  soutěže mohla 
být přihlášena díla dokončená do 31. 12. 2018. Soutěžilo se ve třech kate-
goriích, a to: 

a) Koupací jezírko 
b) Biobazén (přírodní bazén) 
c) Ostatní koupací jezírka 
První dvě kategorie jsou určené pro díla prováděná v souladu se Standardy, pro třetí kategorie nejsou Standardy závazné. 

Odborná porota najezdila kolem 700 km ve dvou nejparnějších dnech června (25.–26. června) a hodnotila ve složení:

Ing. Petr Mičola – krajinářský architekt, jednatel fi rmy Gerten s.r.o.
Ing. Petr Formánek – projektant a soudní znalec vodohospodářských staveb, jednatel fi rmy FORTINA PROJEKT s.r.o.
Ing. Jiří Šimka – zahradník, jednatel společnosti Zahradnictví Šimková s.r.o., zakládající člen Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ), 
spoluautor Standardů pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů
Ing. Jan Kroupa, Ph.D. – jednatel společnosti Proxim s.r.o., obchodní člen Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) a člen Rady ABAJ

Výsledky byly vyhlášeny 16.7. na závěr semináře Vše o koupacích jezírkách, který se uskutečnil v Dolních Břežanech.

Výsledky 1. ročníku soutěže Koupací jezírko roku 2019 

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 Fedur-
cová a Martin Panchartek. Jezírko o velikosti 150 m2 bylo vybudováno v  roce 
2016 a je součástí rozlehlé přírodní zahrady.

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 posta-
vila. 

2. místo Biobazén 

Druhé místo v této kategorii náleží malému biobazénu o rozloze 25 m2 v zahra-
dě v Praze-Vinoři, který byl postaven v roce 2017. Autorkou projektu je Kateřina 
Dlabalová a jezírko stavěla společnost Ekogreen.
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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 fi rma OK Zahrady. Toto dílo si odneslo i cenu za nejlepší jezír-
ko s technologií Oase.

Wellness Biobazén roku 2019

Mimořádná cena byla udělena wellness biobazénu, který se nachází v zámec-
kém parku hotelu Zámek Ratměřice. Dílo přihlásila a na technologii úpravy vody 
se podílela fi rma Green engineering.

Seminář Vše o koupacích jezírkách, substrátech a rostlinách pro KJ a biobazény / 16.–17. června, Dolní Břežany

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 Ondřej Poul. Na druhý den 
jsme pozvali zástupce rakouské fi rmy Biofermenta Marca Sczepanskiho, který představil sortiment substrátů a pana Jiřího Řehoře, 
který v rámci komentované prohlídky v areálu fi rmy Gardeo seznámil účastníky s nejvhodnějšími rostlinami pro koupací jezírka.

Workshop technologie biofi lmových fi ltrů / 13.–14. září, Lány na Důlku

Ve spolupráci s členskou fi rmou Ekogreen s.r.o. jsme uspořádali dvoudenní workshop věnovaný technologii biofi lmových fi ltrů pro 
biobazény. Školení se zúčastnila dvacítka zájemců z řad členů i nečlenů ABAJ. Teoretická i praktická část se konala v areálu fi rmy 
v Lánech na Důlku u Pardubic. Účastníci školení měli mimořádnou možnost propojit teoretické informace s praktickou ukázkou. 
V průběhu školení totiž pracovníci fi rmy Ekogreen pro vedením lektora Martina Panchartka instalovali do připraveného vyzděného 
a zaizolovaného prostoru biofi lmový fi ltr.

Partneři soutěžeGenerální partnerSOUTĚŽ

PODPORUJÍ
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10. Mezinárodní kongres koupacích jezírek a biobazénů / 9.–10. září, Varšava

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 jednou za dva roky a přednášející 
jsou špičkami v tomto odvětví. Na kongresu jsou prezentovány poznatky z výzkumu i z praxe z celého světa. Součástí byly jako 
již tradičně i exkurze po veřejných i privátních jezírkách v blízkém okolí. Na Shromáždění členů ABAJ v prosinci 2019 byly odpre-
zentovány nejzajímavější příspěvky a trendy v tomto oboru. Vložné si účastníci hradili sami, náklady na tlumočení převzala ABAJ.

Shromáždění členů ABAJ / 3. prosince, České Kopisty

Shromáždění členů se uskutečnilo netradičně již v prosinci, v sídle členské fi rmy Gabriel v Českých Kopistech. Doprovodným od-
borným programem byla přednáška Martina Panchartka, který představil nejnovější trendy a směry v našem oboru prezentované 
na Mezinárodním kongresu koupacích jezírek a biobazénů ve Varšavě. Přednášku doplňovali jednotlivými vstupy kolegové, kteří 
se akce rovněž zúčastnili. Druhým příspěvkem byla přednáška zahradního architekta Petra Mičoly s názvem Kompoziční zásady 
začlenění koupacích jezírek a biobazénů do prostoru zahrady. Jako člen odborné poroty prvního ročníku soutěže Koupací jezírko 
roku 2019 představil všechna přihlášená díla z pohledu zahradního architekta. Posoudil zejména jejich estetiku v návaznosti vodní 
plochy na zahradu, dále kompozici, harmonii, vyváženost, logiku, přirozenost a celkový dojem. 

V rámci vlastního jednání členů byly na programu pravidelné body jednání – schválení čerpání rozpočtu a zprávy o činnosti za mi-
nulý rok a příprava rozpočtu a plánu akcí pro rok letošní. Velmi důležitým bodem byly volby na následující tříleté období. Nová 
Rada bude pracovat ve složení: 

Ing. Jan Kroupa, Ph.D.
Ing. Tomáš Gabriel
Ing. Martin Panchartek
Ing. Jiří Hájek
Jakub Urbanec
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Sekce mladých zahradníků

Při SZÚZ vznikla Sekce mladých zahradníků (SMZ) 

Na lednovém Shromáždění členů Svazu zakládání a údržby zeleně bylo rozhodnuto, že svaz vy-
tvoří takové podmínky, aby mohlo pod jeho ochrannými křídly vzniknout sdružení mladých za-
hradníků. Přijali jsme příslušné změny stanov, které umožňují vznik Sekce mladých zahradníků 
jako organizační jednotky SZÚZ oprávněné jednat svým jménem. Členem této sekce se automa-
ticky stává Mladý člen SZÚZ. Tím se mohou stát fyzické osoby ve věku do 30 let, studující nebo 
pracující v oborech zahradnictví, krajinářství, ekologie a životního prostředí. 

Myšlenka vzniku organizace pro mladé zahradníky vzešla z konceptu obdobných mládežnických organizací, které úspěšně fungují 
po dlouhá desetiletí napříč západní Evropou. Mládežnické organizace se setkávají pod hlavičkou evropské organizace CEJH (COM-
MUNAUTÉ EUROPÉENNE DES JEUNES HORTICULTEURS), která vznikla v roce 1953 a každoročně pořádá v některé z evropských 
zemí sedmidenní kongres pro mladé zahradníky. Sekce mladých zahradníků nabídne svým členům možnost účasti na odborných 
seminářích, exkurzích či školeních a zároveň umožní vyzkoušet si konkrétní úkony i v praxi. 

Ustavující shromáždění Sekce mladých zahradníků / 31. března, Praha

Poslední březnovou sobotu se na Střední zahradnické škole v Jarově se-
tkali mladí zahradníci (fyzická osoba do 30 let), aby společně založili Sekci 
mladých zahradníků při Svazu zakládání a údržby zeleně. Celkem se sešlo 
šestnáct účastníků, většinou studentů zahradnických škol z  (ČZA Mělník, 
ČZU Praha, ZF MENDELU, Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o. a další). 
Předsedou Sekce mladých zahradníků se stal Martin Straka, místopředse-
dou Oliver Csillagi. Do Rady SMZ si zvolili mladí zahradníci Jiřího Zavadila, 
Alžbětu Kotlabovou a Anetu Hegerovou. 

Stavba suchých zídek – workshop / 20. dubna, Dolní Kounice

V  polovině dubna proběhl v  Dolních Kounicích workshop stavby suchých zídek 

na  rodinné zahradě známého rappera MC Geye. I přes ne úplně vydařené poča-
sí dorazilo dvanáct mladých nadšených zahradníků, kteří vytvořili dvě suché zídky 
propojené s kamenným schodištěm. Celá akce probíhala pod odborným vedením 
a  lektorováním Ing. Jiřího Zavadila. Mladí zahradníci pracovali ve třech skupinách 
a zajímavostí je, že na workshopu tvořili čtvrtinu účastníků mladé zahradnice. Ze 
dne na den vyrostla suchá zídka včetně kamenných schodů, která majitelům více 
zpřístupní jednotlivá zákoutí zahrady. 
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60. evropský kongres mladých zahradníků / červenec, Lotyšsko

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.

Konference FUTURE 4 LANDSCAPE / 5. října, Brno

S názvem FUTURE 4 LANDSCAPE nastartovala Sekce mladých zahradníků první odbornou konferenci nejen pro mladé zahradníky. 
Konference se účastnilo celkem 26 osob z toho 12 členů Sekce mladých zahradníků. Během celého dne probíhaly přednášky čtyř 
přednášejících, kteří představili krajinářství z několika různých perspektiv s přesahem do příbuzných oborů. S tématem „Zelené 
střechy v kontextu města a klimatických změn“ z velmi zajímavého úhlu pohledu předávala své zkušenosti Ing. Lýdia Šušlíková. 
Na tuto přednášku navazovala přednáška Ing. Petra Mičoly s názvem „Cesta člověka z přírody do krajiny“, kdy se mohli všichni 
zamyslet nad tím, jak krajina vypadala a byla ovlivněna člověkem a jaká bude budoucnost. Po obědové pauze a občerstvení byl 
vyhrazen prostor pro prezentaci sponzorům konference. Tímto děkujeme fi rmám RETEX a.s., K+K zahrada s.r.o., Gabriel s.r.o. a Ag-
rostis Trávníky, s.r.o. za podporu a sponzoring této akce. Po prezentaci sponzorů následovalo téma Ing. Jiřího Rozsypálka týkající 
se „Dřevin ve městech, se zaměřením na injektáže dřevin“ s velice zajímavým pohledem na dřeviny jako důležitý vegetační prvek 
ve městě. Závěr konference jsme se s Ing. Marií Strakovou, Ph.D., dostali k tématu „Ekologické obnovy krajiny travobylinnými po-
rosty. Po této závěrečné přednášce proběhlo ještě krátké představení soutěžních děl z aktuální soutěže Park roku 2019 a diskuse 
mladých zahradníků. První konference se podařila a těšíme se na další akce a setkání, protože kam jinam se vyplatí směřovat ener-
gii než k mladým zahradníkům, kteří jsou budoucností pro rozvíjení oboru. 
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Publikační činnost

Časopis Inspirace

Nejviditelnější mediální aktivitou svazu je odborný čtvrtletník Inspirace, na jehož vydávání se svaz podílel od roku 2005 a od roku 
2011 je SZÚZ jeho jediným vydavatelem. Do konce roku 2016 jsme posílali čtyřikrát ročně tento čtvrtletník na téměř 4000 adres – 
městským a obecním úřadům, zahradnickým a stavebním fi rmám, projektantům, školám, studentům. Od roku 2017 skončila éra 
časopisu „zdarma“ a zájemci si museli časopis INSPIRACE předplatit za roční předplatné 260 Kč. Členové SZÚZ dostávají časopis 
i nadále zdarma. 

Nově zavedený administračně-distribuční systém související s vydáváním časopisu za předplatné byl pro kanceláře velkou výzvou 
a díky včasné a pečlivé přípravě se vše odehrálo ke spokojenosti redakce i čtenářů. Někteří členové SZÚZ Inspiraci věří natolik, že 
ji předplatili svým investorům, obchodním partnerům či přátelům. V roce 2019 vycházel čtvrtletník Inspirace v nákladu 1 100 ks. 
Šéfredaktorkou časopisu je ředitelka SZÚZ Jana Šimečková.

SZUZ INFO – svazový zpravodaj nejen pro členy

Nejen pro svoje členy vydává kancelář SZÚZ měsíční svazový elektronický zpravodaj, který při-
pravuje tajemnice Hana Pijáková. Členové se z něj dozvědí, jaké akce se uskutečnily v uplynulém 
období, co plánujeme v nejbližší době, které fi rmy rozšířily členskou základnu, čím se na svých 
zasedáních zabývá představenstvo a rady sekcí. Zpravodaj posíláme členům elektronicky a je 
veřejně dostupný na  www.szuz.cz v  oddíle Kdo jsme. A  to i  pro všechny případné zájemce 
o členství v našem profesním sdružení.
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Webové stránky a sociální sítě

Webové stránky dnes pokládáme za běžnou součást našich životů. Vědomě i podvědomě však vnímáme rozdíly. Kvalitní www 
stránky příchozího návštěvníka musí na první pohled zaujmout a vyvolat v něm pozitivní dojmy. Na druhý pohled musí velmi rych-
le pochopit jejich poslání. Na pohled třetí mu musí být umožněno rychlé nalezení potřebných informací v přehledné a stravitelné 
formě. Základní ovšem je, aby příslušnou webovou stránku potenciální zákazník vůbec našel. Podle vývoje návštěvnosti trojích 
webových stránek, které Svaz zakládání a údržby zeleně v současnosti provozuje a spravuje, se nám to daří. 

Sociální sítě

Prezentace na sociálních sítích všeho druhu jsou pro mnoho oborů základem internetové propagace, i pro náš obor důležitost 
tohoto média neustále narůstá. Na sociálních sítích nejen informujeme o akcích, které pořádáme, ale také o novinkách z našeho 
oboru v České republice i ve světě. Kromě toho umísťujeme na tyto profi ly i zajímavé příspěvky sdílené ze sociálních sítí našich 
členských fi rem. Je tedy na každém členovi, jak bude sám aktivní.

Kancelář SZÚZ spravuje a aktualizuje tři FB profi ly (stav na začátku a na konci roku 2019):
Svaz zakládání a údržby zeleně / 1845 – 2721 sledujících
Asociace biobazénů a jezírek / 630 – 853 sledujících
Zelené střechy / 752 – 1211 sledujících

Moderní systémy řízení

Při mailové komunikaci používáme od října roku 2019 nový marketingový software Quanda, který nám lépe porozumět našim 
klientům a  lépe s  nimi komunikovat. Grafi cké zpracování mailové zprávy je díky vzhledu mnohem atraktivnější. Díky tomuto 
systému získáváme přesnou zpětnou vazbu vašeho zájmu – počet přečtených, neotevřených mailů, počet prokliků na odkazy, 
stránky apod. Současně jsme vybrali CRM systém Raynet (CRM je zkratka z anglického Customer relationship management neboli 
nebo řízení vztahů se zákazníky). Systém Raynet s Quandou spolupracuje, a zatímco Quanda poskytuje statistické údaje, Raynet 
nám údaje propojí konkrétně s každým členem. Rovněž nám umožní lépe třídit důležité informace o předplatitelích a inzerentech 
časopisu Inspirace a lépe spravovat i databázi našich stávajících členů, i těch potenciálních. Výhodou je také dostupnost aktuál-
ních dat pro všechny pracovnice kanceláře. Systém nám rovněž umožňuje kvalitní e-mailing a připravujeme i propojení s naším 
účetním programem.
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Předvánoční regionální setkání členů SZÚZ

Již třetím rokem je prosinec spjatý s regionálním předvánočním setkáváním zahradníků – členů SZÚZ, neboť osobní setkávání 
a výměnu informací považujeme za  jeden z nejdůležitějších přínosů svazového života. Kromě živé diskuse, vzájemné výměny 
zkušeností a novinek z oboru, mohli účastníci dvou regionálních setkání nahlédnout i do technického a administrativního zázemí 
jedné hostitelské fi rmy a navštívit vyhlášenou restauraci v srdci brněnské metropole. 

Vánoční setkání Čechy

Večerní program Shromáždění členů ABAJ jsme spojili s vánočním setkáním pro oblast Čech. Setkání se uskutečnilo v sídle člen-
ské fi rmy Gabriel v Českých Kopistech. Petrovi Halamovi patří velký dík za vedení řízené degustace vín a velmi poutavé vyprávění 
o vinohradech, vinné révě a samozřejmě i vínu samotném z pohledu zahradníka – vinaře.

Vánoční setkání Morava

Salonek Club vyhlášené restaurace La Bouchee se stal místem vánočního setkání našich členů v Brně. Bylo to milé propojení před-
vánoční atmosféry s ukončením zahradnické sezóny, spojené s dobrým jídlem a diskusí o problémech, se kterými se naši členové 
potýkají. 
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Rozvaha v plném rozsahu

1 x íslušnému fin. orgánu

Svaz zakládání a údr by z
Údolní 567/33
Brno-st d
602 00( v celých tisících )

Název, sídlo a právní forma
tní jednotky

ke dni 31.12.2019

ní jedno  doru í:

26529831

I O

Rozvaha podle P ílohy . 1
vyhlášky . 504/2002 Sb.

v plném roz hu
ROZVAHA

a

Ozna ení AKTIVA Stav k prvnímu dni
ú etního období

lo
ádku

c 1

Stav k posled. dni
ú etního období

b 2
A. Sou  A.I.  A.IV.Dlouhodobý j  celkem 1

A. I. t A.I.1.  A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9 100 100
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2A. I. 1.

Software (013) 3A. I. 2.

Ocenitelná práva (014) 4 100100A. I. 3.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5A. I. 4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6A. I. 5.

 dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7A. I. 6.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8A. I. 7.

A. II. t A.II.1.  A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 294 367
Pozemky (031) 10A. II. 1.

 díla, ty a sbírky (032) 11A. II. 2.

Stavby (021) 12A. II. 3.

Hmotné movité  a jejich soubory (022) 13 9292A. II. 4.

titelské celky trvalých porost (025) 14A. II. 5.

 zví ta a jejich skupiny (026) 15A. II. 6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 275202A. II. 7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17A. II. 8.

 dlouhodobý hmotný majetek (042) 18A. II. 9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19A. II. 10.

A. III. t A.III.1.  A.III.6.Dlouhodobý f í majetek celkem 28

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21A. III. 1.

Podíly – podstatný vliv (062) 22A. III. 2.

Dluhové cenné papíry  do splatnosti (063) 23A. III. 3.

Z  ím m (066) 24A. III. 4.

Ostatní dlouhodobé y (067) 25A. III. 5.

Ostatní dlouhodobý f í majetek (069) 26A. III. 6.

A. IV. t A.IV.1.  A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -394 -467
Oprávky k nehmotným  výzkumu a vývoje (072) 29 -100-100A. IV. 1.

Oprávky k softwaru (073) 30A. IV. 2.

Oprávky k ocenitelným m (074) 31A. IV. 3.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32A. IV. 4.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33A. IV. 5.

Oprávky ke stavbám (081) 34A. IV. 6.

-92 -9235(082)
Oprávky k samostatným hmotným movitým  a  
hmotných movitých í

A. IV. 7.

Oprávky k titelským  trvalých porost (085) 36A. IV. 8.

Oprávky k základnímu stádu a t  zví t m (086) 37A. IV. 9.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 -275-202A. IV. 10.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39A. IV. 11.
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a

Ozna ení AKTIVA Stav k prvnímu dni
ú etního období

lo
ádku

c 1

Stav k po led. dni
ú etního období

b 2
B. Sou  B.I.  B.IV.odobý maj  l m 41 5 6371 904
B. I. t B.I.1.  B.I.9.Z  celkem 51 248 215

Materiál na (112) 42B. I. 1.

Materiál na t (119) 43B. I. 2.

 výroba (121) 44B. I. 3.

Polot  tní výrob (122) 45B. I. 4.

Výrobk (123) 46 215248B. I. 5.

Mladá a tatní zví ta a jejich (124) 47B. I. 6.

Z í na  a v prodejnách (132) 48B. I. 7.

Z í na t (139) 49B. I. 8.

tnuté  na (314) 50B. I. 9.

B. II. t B.II.1.  B.II.19. celkem 71 116 158
O telé (311) 52 12183B. II. 1.

 k u (312) 53B. II. 2.

 za tované cenné papír (313) 54B. II. 3.

tnuté provozní záloh (314) 55 2833B. II. 4.

O tatní pohledávk (315) 56B. II. 5.

 za tnanci (335) 57B. II. 6.

Pohl. za titucemi . í a  zdrav. pojišt í (336) 58B. II. 7.

 z íjm (341) 59B. II. 8.

O tatní ímé dan (342) 60B. II. 9.

 z  hodnot (343) 61 16B. II. 10.

O tatní  a poplatk (345) 62B. II. 11.

 na dotace a tatní tování  tátním tem (346) 63B. II. 12.

 na dotace a t. t.  rozp.  územ. . celk (348) 64B. II. 13.

 za í   ve ti (358) 65B. II. 14.

 z pevných termínových operací a opcí (373) 66B. II. 15.

 z  (375) 67B. II. 16.

Jiné pohledávk (378) 68B. II. 17.

Dohadné t  aktivní (388) 69B. II. 18.

Opravná  k pohledávkám (391) 70 -7B. II. 19.

B. III. t B.III.1.  B.III.7.Krátkodobý f í majetek celkem 80 1 523 5 252
í t  v pokladn (211) 72 1422B. III. 1.

Cenin (213) 73 29B. III. 2.

í t  na tech (221) 74 5 2381 472B. III. 3.

Majetkové cenné papí  k obchodování (251) 75B. III. 4.

Dluhové cenné papí  k obchodování (253) 76B. III. 5.

O tatní cenné papír (256) 77B. III. 6.

Peníze na t (261) 79B. III. 7.

B. IV. t B.IV.1.  B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 17 12
 íštích období (381) 81 1217B. IV. 1.

í  íštích období (385) 82B. IV. 2.

Sou  A.  B.iva l m 85 5 6371 904
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a

Ozna ení PASIVA Stav k prvnímu dni
ú etního období

lo
ádku

c 3

Stav k po led. dni
ú etního období

b 4
A. Sou  A.I.  A.II.Vl ní zdroj  l m 86 1 6731 672
A. I. t A.I.1.  A.I.3.í celkem 90 1 107 1 420

tní í (901) 87 1 4201 107A. I. 1.

Fondy (911) 88A. I. 2.

O í rozdíly z í f ího majetku a závazk (921) 89A. I. 3.

A. II. t A.II.1.  A.II.3. í celkem 94 565 253
t  í (963) 91 xA. II. 1.

 í ve ím ízení (931) 92 x312A. II. 2.

 , neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 253253A. II. 3.

B. Sou  B.I.  B.IV.Cizí zdroj  l m 95 3 964232
B. I. Hodnota B.I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 96B. I. 1.

B. II. t B.II.1.  B.II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105 4
Dlouhodobé y (951) 98B. II. 1.

Vydané y (953) 99B. II. 2.

Závazky z pronájmu (954) 100B. II. 3.

té dlouhodobé zálohy (955) 101B. II. 4.

Dlouhodobé  k úhrad (958) 102B. II. 5.

Dohadné ty í (389) 103 4B. II. 6.

O tatní dlouhodobé závazky (959) 104B. II. 7.

B. III. t B.III.1.  B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 203 244
Dodavatelé (321) 106 5517B. III. 1.

 k úhrad (322) 107B. III. 2.

té zálohy (324) 108B. III. 3.

O tatní závazky (325) 109 113B. III. 4.

Z tnanci (331) 110 9492B. III. 5.

O tatní závazky  t m (333) 111B. III. 6.

Závazky k titucím . í a  zdrav. pojišt í (336) 112 4631B. III. 7.

 z íjm (341) 113B. III. 8.

O tatní ímé dan (342) 114 1817B. III. 9.

 z  hodnoty (343) 115 43B. III. 10.

O tatní  a poplatky (345) 116B. III. 11.

Závazky ve vztahu k tátnímu tu (346) 117B. III. 12.

Závazky ve vztahu k tu  územ. . celk (348) 118B. III. 13.

Závazky z   cenných papí  a podíl (367) 119B. III. 14.

Závazky ke í   ve ti (368) 120B. III. 15.

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121B. III. 16.

Jiné závazky (379) 122B. III. 17.

Krátkodobé y (231) 123B. III. 18.

tní y (232) 124B. III. 19.

Vydané krátkodobé y (241) 125B. III. 20.

tní y (255) 126B. III. 21.

Dohadné ty í (389) 127B. III. 22.

O tatní krátkodobé f í výpomoci (249) 128 20B. III. 23.
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a

Ozna ení PASIVA Stav k prvnímu dni
ú etního období

lo
ádku

c 3

Stav k po led. dni
ú etního období

b 4
B. IV. t B.IV.1.  B.IV.2.Jiná  celkem 133 29 3 716

Výdaje íštích období (383) 130 1B. IV. 1.

 íštích období (384) 131 3 71628B. IV. 2.

Sou  A.  B.Pasiva l m 134 5 6371 904

.

Pozn.:t podnikáníPrávní forma tní jednotk

taveno dne: 26.03.2020  záznam tatutárního orgánu tní jednotk
nebo  vzor f  , která je tní jednotkou

t  í

Ing. Jana Šimečková
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

I O
íslušnému f ímu

orgánu
1 x

ní j dno  doru í:

26529831

Svaz zakládání a údr by z
Údolní 567/33
Brno-st d
602 00

Název a sídlo ú etní jednotky

( v celých tisících )
 dni 31.12.2019

Výkaz zisku a ztráty
podle P ílohy . 2
vyhlášky . 504/2002 Sb.

v plném roz hu
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

íslo
ádkuTEXT

5

Celkem

7

sti

Hlavní

6

Hospodá áOzna ení

l dyA. 1

Spo bo né n upy  n upo né slu by 1 963t A.I.1.  A.I.6. 2 921 871A. I.

Spot  materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 19763 95A. I. 1.

Prodané í 4A. I. 2.

Opravy a í 5A. I. 3.

Náklady na cestovné 5796 84A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 447 44A. I. 5.

Ostatní y 681 6728 1 740A. I. 6.

Z ny u zásob vl ní inno i  i 33t A.II.7.  A.II.9. 9 33A. II.

Z  stavu zásob vlastní ti 3310 33A. II. 7.

Aktivace materiálu, í a vnit ích b 11A. II. 8.

Aktivace dlouhodobého majetku 12A. II. 9.

Osobní n l dy 1 715t A.III.10.  A.III.14. 13 3001 415A. III.

Mzdové náklady 2181 11814 1 336A. III. 10.

Zákonné sociální pojišt í 7427515 349A. III. 11.

Ostatní sociální pojišt í 16A. III. 12.

Zákonné sociální náklady 82217 30A. III. 13.

Ostatní sociální náklady 18A. III. 14.

n   popl y 1Hodnota A.IV.15. 19 1A. IV.

 a poplatky 120 1A. IV. 15.

O ní n l dy 108t A.V.16.  A.V.22. 21 1098A. V.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22A. V. 16.

Odpis nedobytné pohledávky 323 3A. V. 17.

Nákladové úroky 24A. V. 18.

Kursové ztráty 11125 12A. V. 19.

Dary 26A. V. 20.

Manka a škody 27A. V. 21.

Jiné ostatní náklady 68728 93A. V. 22.

Odpisy, prod ný j , orb   
pou i í   op n h polo

A. VI. 729t A.VI.23.  A.VI.27. 77

Odpisy dlouhodobého majetku 30A. VI. 23.

Prodaný dlouhodobý majetek 31A. VI. 24.

Prodané cenné papíry a podíly 32A. VI. 25.

Prodaný materiál 33A. VI. 26.

Tvorba a tí rezerv a opravných k 734 7A. VI. 27.

Po nu  p ísp y 107Hodnota A.VII.28. 35 107A. VII.

Poskytnuté  í  a í  tované 
mezi ími i

10736 107A. VII. 28. 107
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Svaz zakládání a údržby zeleně 2019
Výroční zpráva 2019

íslo
ádkuTEXT

5

Celkem

7

st

Hlav í

6

Hospodá áOz í

Da z íjm ta A.VIII.29. 37A VIII.

 z íjm 38A. VIII. 29.

Náklady celkem 3 9343 525 40939t A.I.  A.VIII.

VýnosyB. 40

Provoz tace 269ta B.I.1. 41 269B .

í dotace 26942 269B. I. 1.

ijaté ís y 1 444t B.II.2.  B.II.4. 43 1 444B .

té í  t   í  44B. II. 2.

té í  ) 45B. II. 3.

té  í 1 44446 1 444B. II. 4.

T by za vlast výkony a za zbo í 2 22147 2481 973B .

Ostat výnosy t B.IV.5.  B.IV.10. 48B V.

í pokut ,  z í, ostat í pokut  a e 49B. IV. 5.

Plat  za  pohledávk 50B. IV. 6.

 úrok 51B. IV. 7.

Kursové 52B. IV. 8.

Z t í f 53B. IV. 9.

 ostat í 54B. IV. 10.

T by z rodeje majetku t B.V.11.  B.V.15. 55B V.

T  z prodeje dlouhodobého t  a hmot  majetku 56B. V. 11.

T  z prodeje  papí  a podíl 57B. V. 12.

T  z prodeje mat u 58B. V. 13.

 z krátkodobého f ího majetku 59B. V. 14.

 z dlouhodobého f ího majetku 60B. V. 15.

Výnosy celkem 3 9342 242 1 69261t B.I.  B.V.

Výsledek s zdan ním -1 283 1 283C. 62. 61 - . 39 - . 37)

Výsledek s zdan ní -1 283 1 283D. 63. 62 - . 37

z.s.

.:t íí forma t í tk

Sest  : 26.03.2020   statut ího  t í tk
  vzor f  , která je t í tkou

t  í

Ing. Jana Šimečková
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Příloha k účetní závěrce ve zkráceném rozsahu

íloha v n r
Korp vaz z í by z l  
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Svaz zakládání a údržby zeleně 2019
Výroční zpráva 2019
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Svaz zakládání a údržby zeleně 2019
Výroční zpráva 2019
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Svaz zakládání a údržby zeleně 2019
Výroční zpráva 2019

 

Ing. Jana Šimečková

Přehled poskytnutých dotací v roce 2019

Projekt Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel
Dotace ve výši 186 200 Kč byla poskytnuta z programu MŽP na podporu projektů NNO pro rok 2019, 
číslo rozhodnutí MŽP 2/32/19. Projekt byl ukončen k 31. 12. 2019, dotace byla vyúčtována k 31. 1. 2020.

Projekt Hortulanus 2021 – odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/1.3/110/0011146 
Dotace byla poskytnuta Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstna-
nost ze dne 27. 3. 2019 na realizaci projektu Hortulanus 2021 – odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně, regis-
trační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011146, prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Dotace 
byla poskytnuta ve výši 11 584 219 Kč. 
Účelu dotace musí být dosaženo ve lhůtě:
– datum zahájení realizace projektu: 1. 6. 2019
– datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31. 3. 2022
V roce 2019 byla poskytnuta záloha ve výši 3 475 265,70 Kč, do výnosů byla v roce 2019 zahrnuta částka 82 549 Kč, která odpovídá 
jednotkovým nákladům kurzů realizovaným v roce 2019.

Projekt Zelené střechy šance pro Prahu 
Projekt podpořený z Grantu hlavního města Prahy – Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. 
Prahy na rok 2019. Výše podpory 300 000 Kč, realizace projektu je do 31. října 2020. V roce 2019 nebyly vynaloženy žádné fi nanční 
prostředky, dotace byla poskytnuta formou zálohy.



NAŠI ČLENOVÉ - ODBORNÍCI PRO VÁŠ PARK, 

ZAHRADU A KRAJINU




