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VYUŽITÍ DRUHOVĚ PESTRÝCH SMĚSÍ
KVALITA A TRVALKOVÝ ZÁHON

BIOBAZÉNY – TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI



Letošní jarní sezóna byla velmi krátká a vět-
šina zahradníků zdaleka nestihla vysadit to,
co měla v plánu. O to větší prostor je teď vy-
užít nabídku Cash&Carry v Bříství. Aby bylo
z čeho vybírat, doplnili jsme v květnu zásoby
tak, že prodejna doslova „praská ve švech“ 
a navíc sortiment, který se vyprodá, průběžně
doplňujeme. K dispozici je tak k okamži-
tému odběru neustále ucelená nabídka
od skalniček, trvalek, okrasných trav přes
listnaté a jehličnaté keře, rododendrony
a růže až po alejové stromy, solitéry, více-
kmeny, bonsaje a mnoho dalšího. 

Cash&Carry připravené pro léto jsme před-
stavili svým klientům během týdne otevře-
ných dveří, který proběhl v Bříství v termínu
12.–16. 5. 2014. Možnost seznámit se s nabí-
zeným sortimentem a výhodně nakoupit vy-
užila řada z Vás. Káva, koláčky a klobásky od
místního řezníka byly příjemným bonusem.

Novinkou v letošním roce je zavedení 
cenových hladin. Cash&Carry je určeno 
výhradně profesionálům, a nakoupit tak 
u nás mohou pouze registrované zahrad-
nické firmy. Přímý prodej neregistrovaným
osobám je vyloučen. Na základě podnětů 
od Vás, našich zákazníků, jsme však v letoš-
ním roce realizovali významnou změnu 
v systému prodeje. Rostliny na prodejně 
v Bříství jsme označili maloobchodní
cenou. Proč maloobchodní? Můžete si 
k nám přivést svého klienta (investora).

CASH & CASH & CARRY V BŘÍSTVÍCARRY V BŘÍSTVÍ

REKLAMNÍ PREZENTACE

PŘIVEĎTE SI K NÁM SVÉHO KLIENTA

Ze zkušeností je zřejmé, že osobní výběr 
s investorem může být především u větších
solitér velkou výhodou a můžete se tak 
vyhnout řadě nedorozumění. Investor často
také nakoupí víc, než měl původně v úmyslu,
protože u rostlin „oči nakupují“. Předem
znáte svůj rabat i množstevní slevu (vel-
koobchodní cenu). 

Podmínkou pro vstup Vašeho zákazníka 
(investora) na prodejnu Cash&Carry v Bříství
je, že ho k nám doprovodíte a pomůžete mu
s výběrem. Vy znáte klienta a jeho možnosti,
znáte zahradu, projekt, podmínky na stano-
višti, a proto můžete fundovaně poradit. 

Pokud Vás tento systém zaujal, bližší infor-
mace se dozvíte od prodejního personálu
střediska. Rovněž nás zajímá Váš názor 
a zkušenosti a za Vaše připomínky a nové
podněty jsme vděční.

www.adamza.cz
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Nemám ráda patetic-
ká gesta.  Když jsem 
uviděla v  novinách 
titulek: „Jdu pro mír“, 
připadalo mi to pří-
liš vzletné. Článek 
pojednával o  Petru 
Hirschovi, který před 

čtyřmi lety pracoval jako počítačový speciali-
sta. Vnímat svět skrz obrazovku v potemnělé 
kanceláři jej uspokojovalo čím dál méně. 
Rozpadlo se mu manželství a  měl pocit, 
že jeho život jede po špatné koleji. Vyšel 
na pouť do Santiaga de Compostela jako 
hledající. Večer co večer hledal útočiště na 
spaní a našel. Hledal dobré lidi a našel je na 
každém rohu. Teď se vydal na cestu kolem 
světa, která začala 1. června v parku domo-
va pro pacienty s  roztroušenou sklerózou 
v  Žírči nedaleko Dvora Králové.  Ano, v  té 
léčivé zahradě, o které jsme psali v minulé 
INSPIRACI. Zasadil tam jilm a pověsil na něj 
visačku s textem „Ať mír dál zůstává s touto 
krajinou.“ Takových stromů by chtěl Petr 
Hirsch po cestě zasadit víc. Jeho cesta má 
trvat dvacet let. Stromy, které zasadí, budou 
za tu dobu už dávno vrhat stín. Nebude prý 
zklamaný, že svou poutí nezmění svět. Ví, že 
může měnit jen sám sebe. 
Najít ty, kteří sázejí stromy, není v  našem 
oboru žádný problém. Ale najít ty, kteří je 
sázejí dobře, to už občas problém bývá. 
Věřím, že je najdu při hodnocení soutěže 
Park roku a  Zahrada roku 2014. V  příštím 
čísle o nich napíšu. 
Všichni se na cestu kolem světa vydat 
pěšky nemůžeme. Ale já jsem našla dobré 
lidi u  svého psacího stolu při přípravě 
této INSPRACE. Dočtete se o nich v dalším 
pokračování o  zahradách, které léčí.  Léto 
je období poznávání a putování. Přeji vám 
šťastné cesty i návraty. A když potkáte dobré 
lidi, pozdravujte je.

Jana Šimečková
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TRÁVNÍKY

MEDONOSNÉ SMĚSI
Medonosné směsi obvykle neobsahují 
žádné travní druhy, přesto díky vysokému 
podílu jetelovin mohou dostatečně zajistit 
vytrvalost porostu více let. Všechny zvolené 
rostlinné druhy nabízejí zdroj pylu a nekta-
ru pro včely i další v přírodě žijící opylovače. 
Druhová diverzita směsi poskytuje nejen 
potravu, ale také útočiště pro mnoho dru-
hů hmyzu a  motýlů. Směsi jednoletého 
i  víceletého charakteru jsou vhodné pro 
jarní výsevy a není u nich kladen důraz na 
výšku porostu. 

JEDLÉ TRÁVNÍKY
Téma přírodních zahrad, respektující zásady 
permakultury, klade na travnaté plochy 
požadavky zcela odporující tradičním inten-
zívním přísně sterilním trávníkům. Tzv. „jedlé 
trávníky“, jak jsou tyto plochy nazývány, slou-
ží primárně k produkci potravy pro člověka, 
proto jsou zařazeny v kategorii produkčního 
využití druhově pestrých porostů. Jedlé 
trávníky obsahují co nejvíce rostlinných 
druhů s  léčivým účinkem (třezalka, řepík, 
mateřídouška, řebříček) nebo s  možností 
využití v kuchyni (čekanka, krvavec, pope-
nec, jitrocel). 

PÍCNÍ VYUŽÍVÁNÍ LUK
Při produkčním (pícním) využívání května-
tých luk v krajině lze tato společenstva dělit 
z hlediska systému využívání na:
Louky, což je luční společenstvo využívané 
převážně kosením (na seno nebo senáž)
Pastviny, což je společenstvo využívané 
převážně spásáním.
Pochopení této terminologie je nutné 
při navrhování druhového a odrůdového 
složení druhově bohatých směsí v krajině. 
Pícní (produkční) směsi komerčního cha-
rakteru jsou druhově chudé a  obsahují 
zpravidla odrůdy trav a  jetelovin, které 
dosahují vysokých výnosů biomasy a vy-
sokého vzrůstu, takže neumožní prosazení 
bylinných druhů v porostu. Do technické 
zprávy projektové dokumentace nebo 
v  zadávací dokumentaci při výběrových 
řízeních musí být u  požadavku na luční 
směs jednoznačně uvedeno, zda bude 
porost využíván mimoprodukčně, to 
znamená, že má být nižšího vzrůstu s vyš-
ším počtem rostlinných druhů a patří do 
kategorie krajinného trávníku nebo se 
jedná o  tzv. komerční pícní směs, která 
je obvykle podstatně levnější, ale může 
obsahovat také např. mezirodové hybridy, 
což je z  botanického pohledu v  krajině 
nežádoucí. Ve  specifických případech je 
použití pícních směsí pro mimoprodukční 
využití možné, ale složení je nutné konzul-
tovat s odpovědnými odborníky. 
Pícní kvalita porostů je ovlivňována řadou 
vzájemně korelujících faktorů, z nichž jsou 

PRODUKČNÍ A MIMOPRODUKČNÍ VYUŽITÍ 
DRUHOVĚ PESTRÝCH SMĚSÍ
PRODUKČNÍ VYUŽITÍ
Z pohledu zahradní a krajinné tvorby se může produkční využití druhově pestrých porostů jevit jako 

okrajové téma, ale vzhledem k současnému trendu návratu k přírodě se lze poměrně běžně setkat 

s návrhy projektů, které řeší pastvu ovcí, koní nebo prostor pro opylovače. V poslední době se 

dotačně podporují druhově pestré porosty, tzv. „biopásy“, které se vysévají podél monokulturních 

porostů a jejich cílem je kromě ochrany proti erozi a podpory diverzity také zabezpečení všestran-

nější potravy živočichům. Především v západní Evropě se vysévají druhově pestré „směsi pro zvěř“ 

v okolí lesů a výsadeb stromů, čímž je také zabezpečován lepší zdravotní stav zvěře, ale dřeviny jsou 

současně částečně chráněny před poškozením okusem. Specifickou směsí, u níž je objem získané 

zelené hmoty prvořadým kritériem, a která může obsahovat široké druhové spektrum rostlin, jsou 

směsi pro bioplynové stanice.

Ing. Marie Straková, Ph.D.

V extenzívně využívaném porostu jsou bohatě zastoupeny rostlinné i živočišné druhy.

Ve směsích pro opylovače je důležité zajistit plynulou a do-
statečnou pastvu po co nejdelší dobu vegetační sezóny.
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považovány za nejdůležitější botanické slo-
žení porostů, hnojení a ošetřování pastevní 
plochy, způsob využití a vývojové stádium při 
spásání. Dostatečně pestré botanické složení 
porostu je jedním z faktorů, které v souhrnu 
tvoří kvalitu píce. Vedle botanického složení 
je to množství píce na jednotku plochy, 
stravitelnost, chutnost a  výživná hodnota. 
Dvouděložné rostliny se vyznačují nízkým 
obsahem vlákniny a proporciálně vysokým 
obsahem tzv. cytoplazmatických komponen-
tů. O výživné hodnotě rozhoduje více vývojo-
vá fáze než botanické složení, ale je nutno si 
uvědomit, že v píci jsou obsaženy také látky, 
které mohou mít negativní dopad na zdraví 
zvířete, snížení využitelnosti základních živin 
a tím i na užitkovost zvířat. 
Počet bylinných druhů, které lze záměrně 
v pícních směsích použít, se podstatně liší 
od počtu druhů, které se v lučních a pastev-
ních porostech skutečně vyskytují. Druhové 
složení víceletých porostů se dynamicky 
přizpůsobuje agroekologickým podmínkám 
stanoviště a pícní kvalita je často snižována 
výskytem naprosto nežádoucích bylinných 
druhů jako je např. jedovatý pryskyřník 
prudký (Ranunculus acris), přeslička bahenní 
(Equisetum palustre) a ocún jesenní (Colchi-
cum autumnale). 
Při pastevním využívání je tolerován vyšší 
podíl bylin, než je tomu u  lučních poros-
tů. Při produkci sena dochází při vyšším 
podílu bylin ke značným ztrátám odrolem 
křehkých listových částí bylinných druhů. 
Důležitým aspektem, který bývá při tvor-
bě pastevních směsí často opomíjen, je 
volba defoliačně tolerantních bylinných 
druhů. Vlivem častého a  nízkého spásání 
se pastevní porost mění ve prospěch dru-
hů s  přízemním rozložením asimilačních 
orgánů. Pokud je při tvorbě směsi pro 
druhově pestré porosty biodiverzita fakto-
rem významnějším než kvalita píce, pak je 
možné použít také druhy méně hodnotné, 
které sice mají nízkou krmnou hodnotu, 
ale významné jsou pro své mimoprodukční 
funkce (estetická, druhová diverzita). Mezi 
tyto druhy můžeme zařadit kohoutek luční 
(Lychnis flos-cuculi), šalvěj luční (Salvia pra-
tensis), chrpu luční (Centaurea jacea) nebo 
kopretinu bílou (Chrysanthemum leucan-
themum). Poměrně chutnou, ale na živiny 
chudší píci poskytuje také mrkev obecná 
(Daucus carota). 
Další skupinu bylin, které mají uspokojivou 
pícninářskou hodnotu, ale jejich použití ve 
směsi je třeba zvážit, tvoří byliny se sklonem 
k porostové dominanci. Ty mohou celkově, 
ve vztahu ke způsobu využívání a nadmoř-
ské výšce, zaujímat od 20 do max. 40 % 

v porostu. Pokud není tento podíl překročen, 
mohou se tyto doprovodné druhy pozitivně 
projevit v  chutnosti, kvalitě a  příjmu píce 
zvířaty. 
Při sestavování produkčních druhově 
pestrých bylinných směsí je možné využít 
následující bylinné druhy s dobrými diete-
tickými účinky: řebříček obecný (Achillea 
millefolium), kontryhel obecný (Alchemilla 
vulgaris), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), 
kmín kořenný (Carum carvi), jitrocel kopi-
natý (Plantago lanceolata), krvavec menší 
(Sanquisorba minor).
Základní kritéria při sestavování skladby 
společenstva s  obsahem jetelovin, trav 
a bylin v pícní směsi jsou: 
• čím delší je doba využívání porostu, tím 

vyšší počet druhů má směs obsahovat, 
tím nižší podíl jetelovin a  trsnatých trav 
má být ve směsi, naopak vyšší podíl trav 
výběžkatých je nezbytný, 

• do produkčních luk vyšší podíl trav vysokých,
• do pastvin zvýšený podíl trav výběžkatých.

MIMOPRODUKČNÍ VYUŽITÍ  
V EXTRAVILÁNU 
Při zakládání větších ploch v krajině je nutné 
respektovat druhové složení přirozených 
travních porostů v oblasti, respektive podíl 
a  složení bylinné složky v  porostu. Použití 
konkrétních druhů, popř. odrůd závisí na 
klimatických podmínkách místa založení, 
půdních a  orografických podmínkách 
(expozice, svažitost, nadmořská výška, 
členitost terénu). Ze skupiny trav se dává 
přednost druhům vytvářejícím menší 
množství fytomasy a snášejícím extenzívní 
způsob ošetřování. Na sušších stanovištích 
se z travních druhů do směsí zařazují hlavně 

kostřavy červené a  kostřava ovčí, lipnice 
luční a  psineček obecný. V  omezené míře 
se používá i jílek vytrvalý, bojínek cibulkatý, 
lipnice smáčknutá, kostřava žlábkatá nebo 
smělek štíhlý. Směsi pro vlhčí stanoviště se 
někdy obohacují o  poháňku hřebenitou, 
metlici trsnatou, lipnici hajní a lipnici bahen-
ní. Porost se v průběhu dalšího vývoje ustálí 
na složení odpovídajícímu podmínkám 
daného stanoviště. Vyšší počet druhů ve 
směsi zvyšuje pravděpodobnost úspěšného 
založení nového porostu. Ve směsi by měly 
být zastoupeny trávy trsnaté i  výběžkaté. 
Asi 20 % komponent ve směsi by mělo mít 
schopnost rychlého vzcházení a  růstu. Při 
zakládání nových porostů květnatých luk 
je často opomíjen aspekt rychlosti vývoje 
a zapojení porostu ve vztahu ke složení smě-
si, respektive podílu skupiny trav, jetelovin 
a bylin ve směsi a potřebnému výsevnímu 
množství osiva. V počátečním období vývoje 
porostu, kdy ještě nedochází k zapojení a po-
rost je řídký a mezerovitý, je stanoviště silně 
ohroženo erozí, a to především na svažitých 
pozemcích. Vyšší podíl trav ve směsi urych-
luje zapojení a vývoj porostu při současném 
zvýšení výsevku. Důležitým aspektem po-
tom zůstává vhodný výběr bylinných druhů, 
které se v silnější konkurenci trav dovedou 
uplatnit tak, aby nedošlo ke snížení druhové 
skladby porostu. 
Problematiku uvádění do oběhu směsi 
mimo zemědělskou výrobu řeší zákon  
č. 219/2003 Sb. o uvádění do oběhu osiva 
a  sadby pěstovaných rostlin, novelizovaný 
zákonem 331/2010 Sb. Speciální směsi k vy-
užití mimo zemědělskou výrobu smí podle 
tohoto zákona obsahovat i druhy neuvedené 
v druhovém seznamu (§ 12, odst. 7, písmeno 
a), což umožňuje sestavovat i druhově bo-
hatší směsi s podílem planých druhů.

Bylinný trávník obsahuje nízký podíl bylin, ale umožňuje časté kosení a přiměřenou zátěž. 
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KRAJINNÉ TRÁVNÍKY 
Krajinné trávníky zahrnují nejrůznější typy 
porostů, pro které je společným znakem 
převládající neprodukční funkce (protieroz-
ní, krajinotvorná, hydrologická, estetická, 
rekreační, zdroj biologické diverzity) a ex-
tenzivní způsob obhospodařování (1–3 seče 
ročně). Vzniklý porost by měl být schopen 
zabránit volnému a masivnímu šíření hou-
ževnatých plevelných druhů, např. šťovíků, 
pcháčů apod. Odolnost vůči zatěžování 
bývá nižší a nízká je náročnost na ošetřo-
vání. Nemají žádné specifické požadavky 
na složení. Důležitější je hledisko ekologic-
ké  – tyto plochy by měly tvořit přirozený 
přechod do okolní krajiny a jejich složení by 
se mělo blížit typickým přirozeným travním 
společenstvům v  oblasti. Po založení se 
předpokládá samovolná sukcese porostu. 
Složení směsí je druhově pestřejší, k travám 
často přistupují i jeteloviny (max. do 10 %). 
V  odůvodněných případech je možno 
použít i  pícní druhy a  odrůdy. Zvláštním 
případem jsou směsi pro „květnaté“ typy 
trávníků s  přídavkem lučních druhů bylin 
(1,6–10 %). Při sestavování druhově pest-
rých směsí pro krajinné trávníky je možné 
vycházet z běžně dostupných komerčních 
směsí vhodných svým druhovým a  pře-
devším odrůdovým složením pro danou 
lokalitu a tyto doplnit dalšími rostlinnými 
druhy, především z čeledi Fabaceae a dále 
o  dostupné byliny nejlépe regionálního 
původu. V systému RSM je složení druhově 
pestrých směsí pro krajinné trávníky speci-
fikováno pro suché a vlhké podmínky. Od 
roku 2013 je v  České republice zapsána 
na Úřadu průmyslového vlastnictví pod 
číslem 26089 „Druhově pestrá směs pro 

suché oblasti“, která je pod komerčním 
názvem ´Panonie´ na trhu dostupná a jejíž 
složení je výsledkem dlouholetého výzku-
mu vlastností rostlinných druhů s  cílem 
podpořit druhovou diverzitu v  extrémně 
suchých oblastech. Směs je složena ze 78 
až 82 hmotnostních procent čeledi lipnico-
vitých, 4 až 6 hmotnostních procent osiva 
čeledi bobovitých a 13 až 17 hmotnostních 
procent alespoň 7 zástupců skupiny přesně 
popsaných bylin. Specifikována je přesně 
také skupina trav a jetelovin. Výsevek této 
zapsané směsi činí 3 g.m-2. Výsevky směsí 
krajinných trávníků s bylinami jsou obvykle 
15–20 g.m-2. 

SPECIFICKÉ BIOTOPY
Při vytváření projektů k  ozeleňování kra-
jiny se zahradní architekti mohou setkat 
s  požadavkem Agentury ochrany přírody 
a krajiny navrhnout druhově pestrou směs 
(květnatou louku) odpovídající svým slože-
ním konkrétnímu biotopu. Variabilitu české 
přírody vhodným způsobem odráží Klasi-
fikační systém biotopů ČR (Chytrý a  kol., 
2001), který umožňuje převést jednotlivé 
biotopy i  do klasického fytocenologické-
ho (curyšsko-montpellierského) systému. 
Vzhledem k  tomu, že trávy jsou základní 
komponentou lučních a  pastevních po-
rostů, bude v tomto případě nutné zařadit 
do směsí pro druhově pestré louky i osivo 
povolených odrůd. S  přídavkem dvoudě-
ložných bylin a planých trav regionálního 
původu by tyto směsi měly splňovat po-
žadavky na zakládání či obnovu druhově 
pestrých luk extenzívního charakteru. Pří-
stup k používání šlechtěných materiálů do 
směsí je v řadách ochranářů přírody různý; 

od striktního odmítnutí (zejména na území 
národních parků a chráněných krajinných 
oblastí) až po benevolentnější přístup. Podíl 
bylin v druhově pestrých směsích pro bio-
topy obvykle nepřesahuje 30 %. 

REKULTIVACE
Při ozeleňování hald, výsypek, kontamino-
vaných ploch a různých jiných ekologických 
zátěžích je naprostou nutností použití co 
možná nejširšího druhového spektra rost-
lin odolných vůči extrémním podmínkám. 
Nejedná se o  přirozeně a  pestře kvetoucí 
květnaté louky, ale cílem sestavení směsi 
je v  tomto případě úspěšnost často téměř 
jakéhokoliv ozelenění. V  praxi jsou tyto 
plochy často ještě na svažitých pozemcích, 
takže je kromě nízkého obsahu živin v půdě, 
hraničního pH, nevhodné zrnitosti, výskytu 
těžkých kovů potřeba řešit i  protierozní 
opatření. Samotná volba směsi v  těchto 
případech musí být doplněna technologií 
zahrnující zajištění výživy rostlin, zlepšení 
půdních podmínek, stabilizace materiálu na 
povrchu půdy, apod.
Mezi všeobecné zásady sestavování směsí do 
rekultivačních trávníků patří kromě již zmíně-
né druhové pestrosti kombinace vytrvalých 
a krátkodobých druhů, podíl krátkodobých 
druhů (jílků) by neměl překročit 10 %, rychle 
vzcházející druhy mají tvořit minimálně 20 %, 
vytrvalé jeteloviny mají tvořit 10–15 % směsi. 
U  těchto směsí nehraje roli, zda se jedná 
o pícní nebo trávníkové odrůdy, základním 
kritériem je schopnost přežít extrémní sta-
novištní podmínky. Významnou roli v těchto 
typech ozelenění hrají jeteloviny, které se 
vyskytují ve většině přirozených travních 
porostů. Jejich význam, spočívající v oboha-
cování půdy dusíkem díky schopnosti fixace 
vzdušného dusíku symbiotickými bakteriemi 
rodu Rhizobium, v  celkovém zlepšování 
úrodnosti kvality půd při rekultivacích ještě 
stoupá. Od roku 2013 je v České republice 
zapsána na Úřadu průmyslového vlastnictví 

Produkční směsi kladou požadavky na zastoupení trav, 
jetelovin a bylin s vysokou krmnou hodnotou.

Kvetoucí louky zvyšují kvalitu životního prostředí v okolí obcí.
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pod číslem 26090 „Rekultivační osivová směs 
pro suché oblasti“, která je na trhu dostupná 
pod komerčním názvem ́ Sahara´ a je určena 
pro ozelenění sterilních a poškozených půd 
extrémně suchých oblastí. Směs obsahuje 
kromě 80 % trav, také 15 % jetelovin a 5 % 
bylin. Výsevek této zapsané směsi činí 
10–15  g.m-2. Výsevky rekultivačních směsí 
se pohybují mezi 15–30 g.m-2. 

OKOLNÍ PLOCHY GOLFOVÝCH HŘIŠŤ 
(SEMIROUGHS A ROUGHS)
Tato obvykle poměrně rozlehlá území obklo-
pují dráhy i jamkoviště golfových hřišť a tvoří 
přechod mezi hřištěm a okolní krajinou. Bývají 
často tvořeny původními porosty, ale pokud 
je již nutné tyto plochy zakládat nově nebo 
zlepšit jejich složení dosevem, je potřeba 
přistupovat citlivě nejen k výběru vhodných 
bylin, ale také k výběru travních komponentů. 
Vytvářené porosty by se měly podobat okol-
ním trvalým společenstvům, aby do krajiny 
dobře zapadly a nepůsobily v ní rušivě. 

REGIONÁLNÍ SMĚSI
Při zatravňování ploch pro účely ochrany 
přírody musí být při sestavování druhově 
bohaté směsi především respektováno místo 
původu zdrojových rostlin, neboť genofon-
dové bohatství místních populací by mohlo 
být použitím nepůvodních druhů znehod-
noceno. Pokud tomu tak je, hovoříme o tzv. 
„regionální směsi“. 
Získání osiva regionálního původu v  okolí 
zatravňovaných lokalit je poměrně nákladná 
a časově náročná záležitost, ale díky šířícímu 
se povědomí o významu genetického půvo-
du rostlinných druhů se plochy zatravněné 
regionálními směsmi stále zvyšují. Návrhy 
regionálních směsí pro zatravnění polopřiro-
zených krajinných biotopů byly zpracovány 
skupinou botaniků pro ochranářsky důležitá 
území, kde je předpokládán větší zájem 

o směsi lokálního původu. Téměř z každého 
území ČR existuje fytocenologický materiál, 
zachycující složení společenstev daného 
regionu, proto je možné pro každé území 
navrhnout odpovídající směs. 
Vzhledem k  tomu, že trávy jsou základní 
komponentou lučních porostů, je nutné 
zařadit do směsí pro druhově bohaté louky 
i  osivo registrovaných odrůd. V  minulosti 
byly již na celém území ČR intenzivně 
a  cíleně šířeny trávy a  některé jeteloviny, 
proto není nutné zcela striktně trvat na 
tom, že všechny trávy musí být lokálního 
původu. Vzhledem k  nedostatku osiva to 
ani není prakticky možné. Hlubší znalost 
problematiky sortimentu trav, především vý-
chozího šlechtitelského materiálu a použití 
šlechtitelských metod však ukazuje, že mezi 
odrůdami téhož druhu jsou značné rozdíly, 
které umožňují jejich vhodný výběr a použití 
v praxi. Podle původu šlechtění lze šlechtěné 
odrůdy rozdělit do tří skupin: 

1. odrůdy vyšlechtěné z ekotypů, 
2.  odrůdy vyšlechtěné na bázi zahraničních 

a domácích kultivarů, 
3.  odrůdy vyšlechtěné z ekotypů a zahranič-

ních i domácích kultivarů.
Při obnově extenzívních druhově bohatých 
lučních porostů se mohou uplatnit pře-
devším odrůdy první skupiny, vzhledem 
ke své přizpůsobenosti regionu a  exten-
zívnímu využívání v  minulosti. Patří sem 
staré odrůdy z  let 1937–1958, které nesou 
značení Táborská (-ý), nebo Rožnovská (-ý), 
podle sídla šlechtitelské stanice. Odrůdy 
skupin 2 a  3 jsou výrazně ovlivněny umě-
lými šlechtitelskými zásahy člověka. Pro 
extenzifikační programy jsou tyto odrůdy 
zařazovány opatrněji, ale vzhledem k situa-
ci, kdy u některých druhů došlo k naprosté 
inovaci sortimentu a k dispozici jsou pouze 
moderní kultivary, nezbývá, než při výběru 
odrůd alespoň preferovat původ šlechtění 
na bázi domácích kultivarů.  ■

Pro rekultivace extrémních stanovišť je kromě výsevu druhově pestré 
směsi naprosto nutná také aplikace pomocných půdních látek.

Agrostis Trávníky, s .r .o .
výroba | obchod | poradenství | výzkum

Kontakt: Agrostis Trávníky, s.r.o., Npor. Krále 16, 683 01 Rousínov, Tel./fax: 517 370 607, 
mobil: 773 826 682, 603 950 236, e-mail: agrostis@agrostis.cz, www.agrostis.cz, www.kvetnatelouky.cz

osiva pro trávníky, květnaté louky a letničkové směsi
okrasné traviny a luční byliny v kontejnerech
hnojiva, přípravky na ochranu rostlin, zahradní mechanizaceS námi je léto barevnější!
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HISTORIE

Josef Kafka byl velký vědec a velmi vzdělaný muž. Hned po studiích na Karlově universitě se stal 

asistentem prof. Dr. Antonína Friče, významného českého geologa a paleontologa, mezi jehož nejvý-

znamnější objevy patří živočichové a rostliny českého permokarbonu a popis jediného, dosud známého 

českého ptakoještěra. Pod jeho vedením se Josef Kafka začal zabývat průzkumem řek, rybníků 

a jezer. Psal vědecké publikace o rybniční fauně, zabýval se zvelebováním chovu kapra i aklimatizací 

dovážených ryb. Navázal také na Fričovu myšlenku šíření rybářské osvěty, organizovanosti říčních 

rybářů v boji se znečišťováním vod rozrůstajícím se průmyslem a zvyšování odborné kvalifikace rybářů 

pomoci časopisů, brožur a monografií. Byl zakladatelem české akvaristiky...

...Možná jste se rychle podívali na titulní stranu, jestli jste opravdu otevřeli časopis Inspiraci o zahradní 

a krajinářské tvorbě. Nebojte se, nespletli jste se. Profesor Josef Kafka (1858–1929), ředitel geologického 

oddělení Národního muzea, byl nejen velký vědec, ale také nadšený zahrádkář a redaktor časopisu Šťastný 

domov, kde vedl rubriku „Z domácí zahrádky“. Svoje zkušenosti z pětačtyřicetileté praxe vepsal v roce 1911 

do knihy „Zahrádka při domě rodinném.:

PRŮHLEDY DO HISTORIE II .

ZAHRÁDKA PŘI DOMĚ 
RODINNÉM, DRUHÉ 
VYDÁNÍ, 1928, 422 STRAN

Autor: Ing. Petr Mičola

Historik Zdeněk Wirth (1878–1961), o kterém 
jsem psal v  minulém čísle, představoval 
v  knize „Evropská zahrada“ vývoj zahrad 
a parků na pozadí uměleckých slohů. Chtěl 
tak lidi poučit a  zvýšit kvalitu obecného 
estetického povědomí a tím i zahrady. Josef 
Kafka – redaktor a  zahrádkář – předkládal 
lidem praktickou informaci a  tím radost 
a  uspokojení z  nejstarší činnosti na světě. 
Přistupuje k zahradě z opačné strany a este-
tickou rovinu nechává více méně na každém 
jednotlivci. Možná, že se tyto dvě knihy na 
druhé zahradnické výstavě v Praze potkaly, 
obě byly vydány v  témže roce. Možná ve 
své době Kafkovu knihu zahradní architekti, 
architekti (i Zdeněk Wirth) kritizovali. Možná 
si oba autoři nerozuměli, protože cílili jiným 

směrem. Ale my máme díky jejich knihám 
možnost sledovat, jak se oddělilo hobby 
zahrádkaření od krajinářské architektury 
jako umělecké discipliny. Svobodná poetika 
zahrádek u  domů se totiž dodnes nechce 
vměstnat do estetických norem, které 
stanovuje společnost. Zahrádka si udržuje 
povahové rysy svého majitele od pouťové 
kýčovitosti až po přirozenou uměleckou 
eleganci, natolik se zde otevírají pomyslné 
estetické nůžky. A nakonec je to zahradní ar-
chitekt, který se při návrhu rodinné zahrady 
jednou rukou drží Zdeňka Wirtha a druhou 
Josefa Kafky a  pod nohama se mu ztrácí 
pevná půda. 
„Zahrádka při domě rodinném“ je jedna 
z  populárně naučných knih věnujících se 
úpravám zahrádek kolem domu jako koníč-
ku, kde podstatou nebyla hotová zahrada, 
ale proces jejího založení s navazující, nikdy 
nekončící údržbou. Fyzická práce slouží jako 
protiváha úřednického zaměstnání nebo 
k zabezpečování ovoce a zeleniny. Z hlediska 
sociálního spojoval tento zahrádkářský svět 
lidi nejrůznějších společenských vrstev, jak 
o  tom píše Leopold Batěk (1869–1928) 
v  jednom ze svých článků o  koloniových 
zahrádkách. 
… Je tu celá demokratická obec. Vedle dělníka 
vysoký úředník, chuďas vedle zámožného, ale 
všichni se cítí alespoň zde rovnými. Z toho kousku 
svěřené země vydobýti co nejvíce a co nejlepšího 
a při tom míti jej hezký, ladný na pohled.…(Naše 
zahrádka, ročník VII, 1918, str. 108)

Píše se letopočet 1928, což je rok kdy Le Cor-
busiere staví vilu v Savoy, otevírá se Brněnské 
výstaviště, Alexander Fleming objevuje pe-
nicilin, v kinech běží film Metropolis a Walt 
Disney vymýšlí myšáka Mickeyho. Svět se valí 

ve znamení moderní doby, rozvoje vědeckého 
pokroku, ale také začínající světové hospodář-
ské krize a v Německu nastupující NSDAP. Podí-
vejme se tedy do knihy, která se obrací spíše do 
doby Rakousko-Uherska Františka Josefa I., než 
k modernímu Československu. To je z jistého 
úhlu pohledu zajímavé, protože jde o shrnutí 
informací a zkušeností z konce 19. století. Kniha 
má stejnou stavbu kapitol a logickou strukturu, 
jakou můžeme najít u řady dalších, vydávaných 
až do dnešního dne. Od první otázky, co je třeba 
vědět o zahradě až po kalendárium prací. Tady 
je pár upoutávek.

ÚVOD
Hned v  úvodu pokládá Kafka otázku Jak 
velká bude naše zahrádka?, protože ji pova-
žuje za klíčovou pro celou knihu a hned na 
ni odpovídá.
...To vše je možno jen tehdy, jsme-li s to zahrádku 
sami s rodinou říditi a ošetřovati, nemusíme-li 
na to jednati placené síly cizí – předpokládajíc, 
že neoplýváme nadbytkem statků vezdejších, 
které by nám dovolovaly přepych, jenž v našich 
úvahách a v této knížce je více méně vyloučen....
(str.1)
Celá kniha je založena na principu udělat 
si většinu svépomocí, mít radost z  fyzické 
práce a pobytu na zahradě, utéct z hřmotu 
automobilů, hluku ulice, pracovního stresu, 
zkrátka na chvíli se ztratit z té moderní doby. 

ODDÍL I. CO TŘEBA VĚDĚTI A ZAŘÍDITI 
DŘÍVE, NEŽLI PŘIKROČÍME K VLASTNÍMU 
ZAŘIZOVÁNÍ DOMÁCÍ ZAHRÁDKY
Půda, dům a jeho umístění, zádveří, veranda, 
loggie, loubí, besídka a  zahradní nábytek 
– to jsou témata, kterými se zabývá tato 
kapitola. Všechno, co se zahradou souvisí, je 
velmi důležité pro provoz, ale kromě půdy, 
to není ta biologická část, podstata zahra-
dy….Bude míti dům zádveří a kde? Bude míti 
dům verandu či logii nebo vstup schodištěm 
a  kde? Bude třeba zaříditi zvlášť v  zahradě 
loubí, besídku nebo umístiti a  jaké zahradní 
náčiní?…(str. 22) Na otázky, postupně Kafka 
odpovídá. Například o  půdě... Pro květiny 



JOSEF KAFKA 
(1858–1929) 
Prof. Josef Kafka se na-
rodil v  Rokycanech 25. 
října 1858. Studoval na 
Vysokém učení technic-
kém a  na Karlově Uni-

verzitě v Praze a získal místo asistenta prof. 
MUDr. A Friče, pod jehož vedením se začal 
zabývat průzkumem řek, rybníků a jezer. 
V r. 1888 zřídil Frič se svými spolupracovní-
ky první přenosnou stanici na evropském 
kontinentu, v níž bylo možné přímo na pří-
rodních lokalitách studovat vodní živočichy. 
I díky této zkušenosti mohl Kafka napsat 
r. 1892 uznávanou práci o  fauně českých 
rybníků („Zvířena českých rybníků“).
Od Friče převzal i mimořádný zájem o loso-
sovité ryby, zvelebování chovu kapra, akli-
matizaci dovezených druhů ryb a zakládání 
a zdokonalování rybích líhní. Navázal také 
na jeho myšlenku šíření rybářské osvěty, 
organizovanosti říčních rybářů v  boji se 
znečišťováním vod rozrůstajícím průmyslem 
a zvyšování odborné kvalifikace rybářů za 
pomoci časopisů, brožur a monografií.
Kromě vlastní badatelské činnosti, kterou se 
vyznačuje začátek jeho profesní dráhy a kte-
rou spolu s J. Šustou a A. Fričem významně 
přispěl k  založení české hydrobiologie 
zaměřené k principům produktivity vod, 
pomáhal také po 45 let jako rybářský expert 
Zemědělské rady se zvelebením pstruhař-
ství a kaprového hospodářství a v boji proti 
znečišťování vod.
Již ve funkci adjutanta Musea království 
Českého vydal řadu popularizačních knížek, 
článků a průvodců z mnoha různých oborů, 
byl členem „Spolku pro vydávání laciných 
knížek českých“ a mimo jiné je autorem 
populárně naučného spisku o moři vyšlé-
ho v edici Dalekohled a první česky psané 
knížky o akvaristice „Akvarium, jeho živo-
čišstvo a rostlinstvo“ (1885), kterou napsal 
na základě poznatků a zkušeností s řadou 
akvárií z  Fričova Biologického ústavu ve 
Spálené ulici.
Založil a redigoval také „Rybářský věstník“ 
v  němž zavedl již od čtvrtého ročníku 
(1924) rubriku Akvaristika. V této rubrice 
pak Kafka průběžně publikoval. Ředitel 
Kafka byl po Fričovi jednou z nejvýznam-
nějších osobností československého 
rybářství a  zároveň prvním publicistou 
české akvaristiky. Zemřel roku 1929. ■
 
(zdroj: Dyk, V. 1988. Josef Kafka, autor první 
české akvaristické příručky, AT XXXI/1, Velký 
encyklopedický rybářský slovník, Fraus, 
Plzeň)
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a  povrchní trávník potřebujeme půdu doko-
nale rozmělněnou, zvětralou, promrvenou 
a přesátou. Sázeti v zahradě rostliny, pro něž 
se půda nehodí, bylo by bezútěšným počinem 
a  zbytečným vyhazováním peněz. Tedy po-
znání a hrubá příprava půdy jsou první naší 
starostí při založení zahrádky…(str. 14). Nebo 
o umístění domu. … Hlavní zásadou zůstane 
pojistiti zahrádce co nejvíce přímého slunce, co 
nejméně (od bílých stěn vlastních i sousedních 
budov) odražených paprsků a největší ochranu 
před ostrými větry... (str. 19)

ODDÍL II. NÁVRHY A PLÁNY ZAHRÁDEK
Nikde se nepíše, že by měl čtenář objednat 
službu zahradního architekta, není to účelem 
této publikace. Místo toho nabízí kniha celou 
řadu příkladů řešení od těch nejmenších 
předzahrádek až po velké zahrady vilové. 
V úvodní části píše o slohu, kdy se přiklání ke 
zlaté střední cestě mezi slohem pravidelným 
a krajinářským a míru vkusu ponechává na 
zakladateli zahrady.

…Krátce zahrádku rodinného domu ne-
vtiskneme ani slohu výslovně pravidelného, 
ani slohu výslovně nepravidelného neboli 
krajinářského, nýbrž hledíme prvky obou těch 
slohů sloučiti v jeden účelný a našim potřebám 
a vkusu vyhovující celek. Vše ostatní nabídne 
nám již sama rozloha a povaha povrchu za-
hrádky…(str. 58)

ODDÍL III. OSÁZENÍ A OSETÍ ZAHRÁDKY
Kafka se bohatě zabývá výsadbou ovocných 
dřevin, pozornost věnuje především přípra-
vě půdy a hloubení jam. Pro náš uspěchaný 
svět jsou tu údaje vpravdě nevídané a  je 
nepředstavitelné, že bychom zákazníkovi po 
úpravě celé plochy rigolováním (hloubka 50 
cm) kopali jámy pro stromy a ty pak sázeli až 
na jaře. Abychom respektovali takové zása-
dy, jako nepřenášet rostliny z krajiny teplejší 
do drsné a studené. 

... Proto volíme opatrně školku nebo zahrad-
nický závod jako pramen nákupní. Ovšem 
hledíme také k  jeho spolehlivosti, abychom 
dostali žádané sorty, aby tyto byly náležitě 
šlechtěny, aby neměly chybných a  špatně 
zahojených ran a řezů. Kořeny musí v zásilce 
býti opatřeny mechem proti promrznutí i vy-
schnutí… (str. 197)
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Kam jsme například pokročili v  diskusi 
o  popínání stěn domů rostlinami? Jako 
bychom četli dnešní internetovou diskuzi 
o  popínavkách, které budou mít vždy své 
zastánce i odpůrce. 
... Protivníci této výzdoby praví, že se hustým 
zalistěním zabraňuje přímému přístupu vzdu-
chu, světla a zvláště tepla slunečního, čímž se 
způsobuje, že takové stěny podléhají vlhkosti, že 
trpí tím jejich prolínavost pro vzduch a teplo, že 
tohoto zalistění používají i myši, aby vnikly do 
stavení, kterouž cestu sleduje i leckerý obtížný 
hmyz (škvoři a mravenci). Naproti tomu přátelé 
tohoto zalistění tvrdí, že naopak zalistěné stěny 
jsou chráněny před účinky ze strany bijícího 
deště a jiných srážek atmosferických, zejména 
použije-li se těch rostlin, které se omítky přichy-
cují svými kořínky... (str. 197)

ODDÍL IV. OPATROVÁNÍ ZAHRÁDKY
Lidé se snaží o vybudování bezúdržbové za-
hrady, je to mediálně velmi populární výraz, 
ale zahradník pak vysvětluje, že něco podob-
ného není možné a samotná bezúdržbovost 
také ničí podstatu, proč zahrada u  domu 
existuje. Je tady právě kvůli tomu, aby o ni 
člověk pečoval, aby strávil čas pohybem a na 
čerstvém vzduchu s logikou výsledku, který 
je užitečný a tím krásný.
... Zahrádka sebe lépe a s největší péčí založe-
ná, spustila by se za jediný rok, kdyby nebyla 
náležitě opatrována. Opatrování toto záleží 

jednak ve výkonech všeobecných, k  nimž 
náleží zalévání, pletí, okopávání (kypření 
půdy), hnojení a  udržování čistoty (hubení 
škůdců, zábrana a  potírání chorob) a  ve 
výkonech zvláštních, jež čelí k  udržování 
a  množení jednotlivých skupin rostlinných 
v  zahradě pěstovaných dřevin, květin a  ze-
lenin…(str. 287)

ODDÍL V. KALENDÁŘ PRACÍ  
V DOMÁCÍ ZAHRÁDCE
Dříve než přistoupí k charakteristice jednot-
livých měsíců, zabývá se „ročními časy“. Opě-
vuje kvetoucí jaro plné čemeřic, modřenců, 
ladoněk, ale také azalek, šeříků, lýkovců 
a ještě meruněk, broskví a třešní. Léto je ve 
znamení zrání prvního ovoce. Podzim je do-
bou odumírání vegetace a sklizně zimního 
ovoce a zeleniny a zima je dobou trvalého 
odpočinku vegetace.

Samozřejmě, že tato kniha nezapadá do naší 
současnosti, vždyť je jí vlastně sto tři let, během 
nichž se svět několikrát zatřásl válkou, mnohokrát 
politickými událostmi, které měnily podstatu sché-
mat pracovních i životních. Mnoho lidí zmizelo ve 
válečné vřavě, ve vyhlazovacích táborech. Mnoho 
dalších bylo po válce vystěhováno, řada zůstala 
v zahraničí důsledkem poválečných politických 
změn a kvůli těmto změnám se mnoho z těch, 
co zůstali, stali zaměstnanci ve svých vlastních 
podnicích nebo uranových dolech a všechny tyto 
křivdy se po generace zvětšovaly a současně 
upadaly v zapomenutí. Kvůli všem těmto událos-
tem se společenské vrstvy promíchaly a člověk 
se výrazně změnil. Ztratil návaznost na minulost, 
respektive minulost se tolikrát zásadně převrátila, 
že se v ní jen těžce orientoval. 
I když všechny tyto události vrhly lidské životy a ži-
votní styl jinam, i když se celý svět posunul v oblasti 
vědy a techniky velmi výrazně kupředu, i když se 
velké množství lidí přesunulo do městských aglome-
rací, přesto a možná právě proto mnoho lidí dnes cítí 
bytostnou potřebu nořit ruce do půdy, obdělávat ji, 
vysévat semena, sázet sazenice a těšit se z růstu. 
Přístup k „zahradničení“ se po sto let vlastně 
příliš nezměnil a tak může jistým způsobem pro-
fesor Josef Kafka, emeritní ředitel geologického 
oddělení Národního muzea a nadšený „rakous-
ko-uherský“ zahrádkář, promluvit i do dnešní 
uspěchané doby. Pro zahradníka, zahrádkáře 
i úplného amatéra může být v této knize řada 
informací užitečných, praktických, poetických 
i úsměvných, protože ze všeho dýchá vůně 
těch starých časů, které před světovými válkami 
plynuly daleko pomaleji.  ■
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Sedmého ročníku soutěže se ve dnech  
23. – 25. září 2014 v Ostravě zúčastní 12 čtyř-
členných družstev. Studenti budou inten-
zivně pracovat tři dny a dílo, které zhotoví, 
bude dál sloužit obyvatelům města Ostravy. 
Pro soutěž mladých zahradníků zvolili orga-
nizátoři park mezi ulicemi Zednická a Špa-
nielova, v  těsné blízkosti staré polikliniky, 
kde byly nově zprovozněny dvě restaurace. 
Obě restaurace mají k  posezení venkovní 
zahrádku. Z druhé strany parku stojí základní 
škola Dětská a vedle ní zimní stadion Sareza. 
Z nedávného šetření na porubských školách 
vyplynulo, že park je i přes jeho potenciálně 
vysokou návštěvnost využíván především 
jako průchozí zóna. Vysoký podíl dřevin tvoří 
z parku stinné a nepřehledné místo, navíc park 
nemá žádnou náplň, kromě laviček zde není 
důvod zastavit se. Projekt soutěžních segmen-
tů pro soutěž „Lipová ratolest“ zpracovala Ing. 
Ilona Vybíralová. Je prvním krokem k případné 
rekonstrukci parku, která je navrhovaná i do-
kumentem „Strategický plán rozvoje systému 
zeleně na území města Ostravy“.

LIPOVÁ RATOLEST 2014

SZÚZ

MLADÍ ZAHRADNÍCI BUDOU SOUTĚŽIT V ZÁŘÍ V OSTRAVĚ
Česká republika je zcela ojedinělá v tom, že profesní 

soutěž pro obor realizace zahradních a krajinář-

ských úprav, kterou připravuje Svaz zakládání 

a údržby zeleně, se koná v reálném prostředí. Jejím 

výsledkem je vždy ucelená plocha, která obohatí 

zeleň partnerského města. Po Jihlavě, Olomouci, 

Třinci a Rousínově se v roce 2014 uskuteční soutěž 

v Ostravě v areálu parku za poliklinikou v Ostravě– 

Porubě (Mephacentrum). 
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Hranice původního chodníku

Hranice nového vedení chodníku

Betonová dlažba 

Dlažba žulová kostka 10 x10 cm

Dřevěné trámy, vyvýšených okrasných záhonů

Okrasný trvalkový záhon

Travnatá plocha - pokládka kobercového trávníku

Malokoruný okrasný strom
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Lavička typ Beata (Urbania)
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Časový harmonogram soutěže:

23. září 2014 (úterý)
10:30 – slavnostní zahájení soutěže
11:00 – 17:00 – soutěž

24. září 2014 (středa)
08:30 – 17:00 – soutěž

25. září 2014 (čtvrtek)
09:00 – 11:00 – dokončení soutěžních ploch 
14:00 – vyhlášení výsledků

PODPOŘTE MLADÉ ZAHRADNÍKY – DEJTE OSTRAVĚ ZELENOU
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Soutěžní segmenty tvoří navzájem na sebe 
navazující nepravidelné lichoběžníky zakon-
čené vyvýšeným záhonem vysokým 65 cm. 
Záhon osází studenti trvalkami. V  každém 
segmentu je plocha s betonovou dlažbou, 
plocha s  betonovou dlažbou a  plocha 
dlážděná žulovou kostkou, ve které bude 
následně ukotvena lavička. Každý soutěžní 
segment obsahuje i část, na které soutěžící 
položí travní koberec a vysadí strom. Prav-
děpodobně nejsložitější pro soutěžící bude 
sestavení vyvýšených záhonů z  dubových 
hranolů. 
Přijďte v září podpořit mladé zahradníky 
a podívat se, jak jim jde dílo od ruky. ■
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ROSTLINY

KVALITA A TRVALKOVÝ ZÁHON

KONTEXT
Kompoziční a proporční umístění květino-
vého záhonu do městeckého či zahradního 
prostoru je výsostným tématem krajinář-
ského architekta. Stupeň náročnosti úlohy 
vyžaduje inovativní řešení, které je schopna 
kvalifikovaně provést jen osoba schopná 
konfrontovat zvykové poměry v místě bez 
zažitostí. Za své dílo nese také adekvátní 
zodpovědnost a  je schopen i  povinován 
jej ze své pozice vysvětlovat i zasazovat do 
zmiňovaného kontextu prostoru. S tím plně 
souvisí i nezávislé a objektivizované hodno-
cení stanovištních poměrů a širších vztahů, 
což jsou klíčové analýzy pro optimalizované 
využití přirozeného potenciálu místa. „Za-
dání lokality“ je vždy základním kamenem 
pro následnou druhovou skladbu, vnitřní 
dynamiku a  technologii založení. Pokud 
investor opomene některý z výše uvedených 
kroků, může to mít nepříznivé ekonomické 
dopady. Důsledkem bývají zejména zvýše-
né náklady na údržbu a  snížená životnost 
záhonu. Proto je jednoznačnou chybou 
užívání „instantních“ prvků květinového 
dekoru s  vynecháním mezičlánku autora. 

Investorem uspořené peníze za projekt se 
tak ve střednědobém horizontu dokážou 
velice prodražit. Bohužel existují i důvody, 
proč musí stát údržba záhonů trojnásobek 
a autor by mohl být zbytečnou mravní pře-
kážkou. Květinový dekor zakládaný náhod-
nou volbou místa bez zřejmé dlouhodobé 
koncepce tak může být chápán i jako projev 
nezdravosti místní reprezentace. Pokud 
máme hovořit o kvalitativních parametrech 
trvalkových záhonů, pak musí místní kontext 
stát na prvním místě.

KOMPOZICE
Vnitřní uspořádání a  druhová skladba je 
alfou a  omegou záhonu. Prvotními před-
poklady pro správnou volbu jsou zadání 
investora a výše uvedený charakter místní 
lokality. Je velmi zodpovědné, pokud autor 
řádně objasní náklady, které by byly spoje-
né se změnami stanoviště a  úspory, které 
skýtá využití přirozeného potenciálu. A  to 

Záhon sázený ze zakořenělých řízků 6 týdnů po vý-
sadbě před zamulčováním. Vysazováno v červenci 
při zapravení 30 % písku.

Tentýž záhon 10 měsíců po založení

Články o trvalkách v INSPIRACI již obsahovaly různá perenářská témata a několikrát v nich byla popsána 

či dotčena problematika vlastních kvalitativních parametrů záhonových kompozic. Nedávný seminář 

v Lednici, který se zaměřil právě na kvalitu díla v zahradní tvorbě, se této otázce zevrubně věnoval 

a vzbudil v kuloárech řadu otázek. Pokusím se v kostce zachytit několik hlavních témat, která se ukázala 

nejpalčivějšími a o nichž se budou jistě v příštích letech vést diskuse a spory.

jak v momentě založení (výměna půdního 
lože, minerální či organické příměsi apod.), 
tak finanční dopady ve střednědobém ho-
rizontu. Jsou to důležité podněty pro vznik 
závazného zadání investora, kterým by, 
kromě obecné designové shody na variacích 
autora, měla být i životnost celé kompozice. 
Tento moment je rozhodující pro limity 
celé kompozice i  příslušné technologie 
založení. Neméně pak pro pořizovací cenu. 
Pokud tuto hodnotu rozdělíme nákladově 
na jediný „záhonorok“, můžeme u  středně 
a dlouhověkých kompozic dojít k překvapi-
vým číslům. Říci, zdali záhon má mít horizont 
5/8/10 nebo 15 let je tedy naprosto zásadní. 
Podobně je třeba připočíst náklady na reno-
vaci či likvidaci a znovu založení po uplynutí 
„expirační doby“ díla. Pak teprve hovoříme 
v číslech, která jsou pro ekonomicky gramot-
ného investora úplná a pravdivá. Bohužel se 
dnes celá řada kompozic tváří na životnost 
8–10 let a už při pouhém pohledu na dru-
hovou skladbu je zřejmé, že pátá sezóna 
může přinést problémy (náklady mohou 
nepozornému oku zmizet v dražší údržbě). 
Co teprve vezmeme-li v potaz nevhodnou 
technologii založení, která může kolaps 
zařídit velice snadno.
Skladba dlouhověkých a krátkověkých peren 
je jednou stranou mince. Druhou, neméně 

Ondřej Fous
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významnou, je pak vnitřní dynamika záhonu, 
tedy užití funkčních skupin s  ohledem na 
jejich sociabilitu, strategii růstu a  schop-
nost adaptability, prostorové i  nárokové. 
Při velkém zjednodušení můžeme hovořit 
například o základní čtveřici funkcí. Pracovně 
jim říkejme třeba „pokryv/výplň/masa/soli-
tery“. Zatímco trsnaté pevné solitery/masa 
plní úlohu statických výškově rozlišených 
hmot, tak pokryv/výplň významně dotváří 
funkčnost záhonu svou prostorovou přizpů-
sobivostí, zavírají meziprostory kruhových 
výsečí a zatahují záhon ve stresových hra-
nách. Tento jednoduchý příklad ukazuje jak 
poskládat záhon, který nebude děravý jako 
cedník, vytvoří zapojený porost a  nepustí 
jednoletý plevel dovnitř. Porozumění funkci 
těchto skupin je základním předpokladem 
pro zvládnutí rozvojové péče. Trvalkový zá-
hon, který nemá zvažované aspekty vnitřní 
dynamiky (ať už jsou funkční skupiny nazvá-
ny jakkoliv), bude mít velmi pravděpodobně 
omezenou funkčnost a  ukáže se labilním. 
A  to i  za předpokladu, že byly dodrženy 
stanovištní okruhy při výběru sortimentu. 
Pokud autor projektu nepracuje s dynami-
kou a nároky rostlin, je to signálem jeho ne-
dostatečné způsobilosti a maření investice. 
Typickým špatným vtipem tohoto typu je 
Anemone sylvestris v hlubokém černém stínu 
budov nebo hajní společenstva navržená 
pod stromy obvodu kmene 16/18 cm.

ZALOŽENÍ
Není jílu, pro který by se nedalo postavit 
společenstvo. Nemluvě o kamenitých a štěr-
kovitých nánosech říčních teras, zvětralin 
a  podobně „krásných“ materiálech. Často 
se setkáváme s  podvědomou snahou in-
vestorů přemoci matku přírodu a vysmát se 
jí. Vřesoviště na opuce, velkolisté pereny na 
plném slunci, potůčky ve stepích aj. Touhu 
po ovládnutí rostlinstva vidíme už od časů 
broderií, tudíž není divu, že máme zelené 
fasády a  plovoucí stromy. Jak praví klasik: 
„Každá sranda něco stojí“ a  tady to platí 
dvakrát. S extenzifikací jsme dospěli tak da-
leko, že hranice mezi loukou a záhonem již 
zcela zmizela a řada pracovišť v celé Evropě 
pracuje dnem i nocí na tom, jak dostat koláče 
bez práce. Tedy aby co nejlacinější založení 
přineslo co největší estetický dojem s mini-
mální následnou péčí. V jistém směru se jim 
to daří a řada kompozic je po založení velice 
pohledná. Efekt spontánnosti ovšem logicky 
časem přináší rozmělnění původní matrice 
a  divokost se převalí přes matematickou 
matrici zlatého řezu do jeho mnohonásobků. 
Budeme se pak ptát obyvatel našich obcí, co 
se jim ještě zdá krásné a co už ne. Je trpké to 

říci, ale vypadá to, že na záhonech byla po 
staletí nejkrásnější právě lidská práce. Jsou 
prostě výplodem řemeslné kultury. Tuto 
skutečnost se nyní snažíme vykořenit a jsme 
zkroušeni nepochopením našeho návratu 
k přírodě. Třeba jednou přijde doba návratu 
k člověku. První vlaštovkou je možná komu-
nitní sázení květinových záhonů, které vnáší 
do identity květin v sídle úplně novou atmo-
sféru. Ne náhodou se tolik podobá činnosti 
okrašlovacích spolků, která před stoletím 
květiny do parků přinesla. Možná má naše 
neustálé hledání odpovědi na co nejnižší 
náklady za pořízení či údržbu trvalkového 
záhonu úplně jinou odpověď, než jsme 
čekali. Takový „občanský záhon“ zakládaný 
voliči se totiž nepochybně stane tématem 
politickým a do takových mohou být inves-
továny leckdy i neomezené prostředky.
Zahradnická odborná veřejnosti čelí v  po-
sledních letech pádu rašelinového mýtu. 
Střešní zahrady a  interiéry nám ukázaly, 
že kytky rostou v lecčems a jediný výlet na 
nejbližší kopec spojený se zakopnutím nás 
jen utvrdil v  našem podezření. Ano, léty 
hledaný univerzální „nosič“ pro rostliny je 
ideově lichá cesta. Zjištění, že kytky této 
teorii nenaslouchají a rostou si, v čem uznají 
za vhodné, může být pro leckoho palčivé 
až plačtivé. Nicméně stále platí, že rašelina 
je poměrně levnou alternativou pro hu-
mosní složku nosných vrstev a některé její 
vlastnosti jinde obtížně hledáme. Sluší se 
ale zamyslet nad tím, kolik jí skutečné v té 
či oné situaci kytky potřebují a  nakolik je 
jen luxusním koníčkem zahradníků. V sou-

Levandule sázené v létě z řízků do směsi místní drnovky 
a písku 50:50

Shodný záhon kvetoucí v následujícím roce

vislosti s rostoucími náklady na dopravu je 
totiž využití místních zdrojů organických 
komponentů již nejen environmentální 
poblouznění, ale též holý ekonomický fakt. 
Často zapomínáme, že největším krokem 
k zúrodnění místa je jeho prostá kultivace, 
změna obsahu vzduchu, vodní kapacity 
a potenciálu poutat živiny. Samozřejmě za 
předpokladu udržitelnosti tohoto stavu. Pro 
trvalou změnu mechanických vlastností jsou 
minerální komponenty cestou jednoznačně 
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efektivnější a  levnější, než užití samotné 
organiky. Té pak lze používat mnohem 
méně a ve vybraných komponentech, které 
bychom jinak jen těžko hledali (borkova-
né pecky, dřevní či rašelinová vlákna aj.). 
V perenářství dostal tedy zelenou zejména 
písek (říční, bez jílu) a štěrky jemných frakcí. 
Dokonce i v kontejnerové produkci už nalé-
záme expandované minerální komponenty, 
které umožní stabilní strukturu při zachování 
hmotnosti způsobilé k převozu. Ty tam jsou 
časy, kdy skalnička v  p9cm měla kinetiku 
dlažební kostky. 
Minerální komponenty a obecné ochuzení 
se také stalo nástrojem autoregulace. Pou-
žívání štěrků jako mulče se zavedlo vcelku 
promptně a i designově bylo rychle přijato. 

Ovlivnění vlastního nosného souvrství se též 
slibně rozvíjí. Samozřejmě na prvním místě 
stojí vmísení štěrků a písků do těžších půd 
při užití kompozic pro plné slunce s minimem 
péče. Zde je příklad vzatý z přírody celkem 
jasný. Čas ale přináší užití shodných poznatků 
i pro stanovištní okruh okraje lesa či vysloveně 
hajní podrosty. Ke slovu se dostává opět po 
letech tzv. bramboříková zem, tedy směs 
perku a  listovky, v dnešním provedení pak 
jemná prosívka s rašelinovými komponenty. 
Ba co víc, světe div se, objevujeme kompost. 
Dvě dekády odstrkovaná popelka byla nale-
zena coby zdroj humusového složky. Jen se 
jej znovu musíme naučit dělat tak, aby plevel 
nebyl jeho hlavní součástí.

Kvalitativní parametry trvalkových výsadeb 
jsou tedy především odvozeny od kvalitního 
osazení do celkového kontextu místa, pre-
cizního využití poznatků analýz stanoviště, 
kompozice využívající optimum stanovišt-
ního okruhu i  vnitřní dynamiku funkčních 
skupin a technologie založení včetně úpravy 
půdního lože. Všimněte si, že jsme ještě ani 
nezačali sázet. O tom zase někdy příště. ■

Ondřej Fous
Český spolek perenářů

www.pereny.org

Svahová kompozice byla 8 let v otevřené zemi, a nastal 
zde problém s vytrvalými plevely. Renovaci jsme 
provedli celoplošně v sezóně spolu se seříznutím rostlin 
a odtěžením svrchní vrstvy půdy.

Založení podrostů na substrátech s rašelinovou a štěrkovou bází

Stav dva měsíce po zásahu. Jílovou spodinu jsme promísili 
štěrkem 4-8 mm a přerozdělené a roztříděné rostliny 
nasázeli zpět. Zamulčováno štěrkem 8–16 mm. 

Po dvou letech lze konstatovat, že oba záhony mají výpadky 
některých druhů způsobené letními přísušky. Nicméně 
dlouhodobá perspektiva obou záhonů je zhruba shodná.



15

HRANICE VAŠÍ ZAHRADY 
UDÁVÁ POUZE VAŠE VLASTNÍ PŘEDSTAVIVOST

Navázali jsme rovněž úzké vztahy s předními 
českými i zahraničními odborníky v oboru 
stavebnictví, projektanty, vysokými školami 
a výzkumnými ústavy. Díky tomuto spoje-
nému potenciálu a  tvůrčím schopnostem 
můžeme uvádět na trh nová, často i odváž-
ně netradiční   řešení, překonávající svými 
vlastnostmi klasické, konzervativní stavební 
materiály. Jako jedni z mála si pak vlastnosti 
svých výrobků necháváme ověřovat v certi-
fikovaných zkušebnách.
Vlastní síť distribučních skladů a  prodejen 
stavebnin nevyužíváme pouze k  prodeji, 
ale rovněž jako zdroj cenné zpětné vazby – 
k získávání podnětů, jak dále vylepšit naše 
stávající výrobky a jak uspokojit požadavky 
trhu na výrobky nové.

PROGRAM ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA
Úkolem zahradní architektury je pochopení 
neopakovatelného rázu každé zahrady. 
Rozmístění jednotlivých zahradních prvků 
a jejich využití přitom musí podtrhovat je-
dinečnost a krásu zahrady. Díky programu 
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA je možné vytvo-
řit zpevněné plochy a svahy, oddělit záhony, 
trávníky a pochozí plochy, vyčlenit relaxační 
zóny, vytvořit lem pro jezírko.. Použití těchto 
výrobků samozřejmě vychází z promyšlené 
koncepce a  projektu zahrady. Projektant 
může kombinovat materiály, které jsou 
v celé své hmotě různě probarvené. 

REKLAMNÍ PREZENTACE

KB – BLOK systém, s.r.o. je ryze česká soukromá společnost podnikající v oblasti výroby stavebních 

materiálů. Již od svého založení, po více jak 20 let, sleduje společnost jasný cíl – nabízet to nejlepší na 

trhu. Tato filozofie se promítá v několika rovinách naší činnosti: KB – BLOK systém, s.r.o. jako první v České 

republice začal pro výrobu betonových bloků používat zařízení firmy Columbia Machine z USA, které je 

na špičce technologického vývoje a umožňuje produkci široké škály výrobků v nejvyšší kvalitě. Stejné 

kvalitativní požadavky klademe také na všechny ostatní dodavatele strojů a surovin.

KB-BLOK systém, s.r.o.
ul. Masarykova 635
439 42 Postoloprty

tel.: +420 415 778 311
e-mail: info@kb-blok.cz

www.kb-blok.cz

Prvky zahradní architektury tvoří jednak plné 
betonové prvky ve tvaru kvádru, což je ZIQ-
ZAQ BLOK a GARDEN STONE, dále prvky CUP 
STONE jejichž tvar napodobuje tvar truhlíku 
a jsou určeny pro osázení květinami a rostli-
nami a produktovou řadu GEOSTONE – mini 
vhodnou pro celou řadu aplikací opěrných 
stěn, které nemají extrémně vysokou výšku 
a extrémní zatížené.
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TRENDY

ZAHRADY, KTERÉ LÉČÍ

Vodní sestava – v případě chladných dnů je možno použít pro hraní s kamínky, kuličkami...

Bylinkové bludiště v atriu s jedlými rostlinami (jahody, 
borůvky, brusinky, arónie, muchovník...) 

SMYSLOVÁ ZAHRADA
V NOVÉM JIČÍNĚ
Věděli jsme, že budeme prací pro vytvoření 
této zahrady zcela pohlceni. Hlavní myšlen-
kou projektu bylo vytvořit nový multisen-
zorický prostor k výuce, hře a relaxaci dětí 
a  žáků s  těžkým zdravotním postižením. 
Koncepce vycházela z požadavků personálu 
školy a jeho dlouholetých zkušeností se spe-
cifickými potřebami dětí. Prostor jsme roz-
členili na několik funkčních zón, které jsou 

zakomponovány do terénních a  sadových 
úprav a  doplněny herními a  didaktickými 
prvky pro rehabilitaci, smyslovou, motoric-
kou a vestibulární aktivaci. Motivem, který se 
prolíná celou zahradou, je vodní svět. Každý 
herní prvek či mobiliář byl vytvořen speciál-
ně pro potřeby školky firmou TR Antoš. 

PROSTOR KOLEM BUDOVY
V prostoru u vstupu do budovy je zhmotněna 
zásadní myšlenka: umožnit dětem a žákům na 
vozíku pohled ´shora´, který jim nebývá tak 
často dopřán. S vozíkem se totiž všude nedo-
stanou a i tam, kam se dostanou, je jejich zorné 
pole pouze u pasu ostatních. Tak vznikla půdo-
rysně zvlněná terénní modelace s chodníkem 
a mosty na rozhlednu a se zvlněnou opěrnou 
zdí. Na povrchu zdi jsou umístěny tradiční herní 
i didaktické atrakce upravené pro specifické 
potřeby žáků. Uvnitř se skrývá interaktivní 
světelně akustický tunel, v České republice 
v současnosti zcela ojedinělý. Na stěnách „plují“ 
barevné rybky. Při doteku na největší z nich se 
rozsvítí a změní barva celého hejna. Rybky jsou 
umístěny tak, aby na ně dosáhly i nepohyblivé 
ležící děti. Je to jeden z pokusů, jak motivovat 
ty, které již často nemají chuť či vůli ani k těm 

pohybům, které by zvládly, i když jsou pro 
ně z rehabilitačního pohledu velmi důležité. 
Tunel má rovné dno, aby jím projely i speciální 
plošiny s málo pohyblivými žáky. Na začátku 
terénní vlny je posezení pro krátké přestávky, 
které navazuje na pískoviště s  integračním 
stolem a pásovým dopravníkem. Z rozhledny 
nad pískovištěm se mohou děti dívat do by-
linkového bludiště v atriu mezi křídly budovy 
nebo sjet skluzavku, což využívají za asistence 
personálu i  imobilní děti. Modelace končí 
sjezdem kolem půlkruhového ´amfiteátru´ 
s výškově rozdílnými ložnými plochami pro 
imobilní děti, s vertikálními clonícími stěnami 
porostlými popínavou zelení a se zavěšenými 
ozvučnými předměty. Potřebné stínění bude 
zajišťováno sezónními slunečníky. 

KLIDOVÁ ČÁST
Další navazující část je koncipována jako 
klidová s množstvím smyslových podnětů. 
Z  jedné strany plochu vymezuje pergolová 
konstrukce pro zavěšení polohovacích křesel, 
sítí a vaků, umístěná v blízkosti bylinkového 
a květinového záhonu. Děti zde mohou od-
počívat a zároveň vnímat vůni a barvy bylinek, 
poletování motýlů a dění u vodního prvku. 
Na druhé straně jsou u  hranice pozemku 
zbudovány dvě terénní travnaté vlny s různou 
amplitudou, určené pro polohování dětí vleže 
přímo v kontaktu s živým materiálem, pro 

Nitro světelného tunelu s hejny rybek

Půlkruhový amfiteátr s didaktickými stěnami

Projektovat zahradu mateřské a základní školy pro tělesně postižené děti v Novém Jičíně byla pro 

autory velká výzva. Doposud klienta s tak specifickým zadáním neměli. Živě si pamatují na jednu 

z prvních pracovních schůzek, při které se podrobně seznamovali s dětmi, jejich potřebami a mož-

nostmi. Škála postižení je velmi široká: děti s mentálními poruchami (autismus, syndrom kočičího 

pláče apod.), děti nechodící, děti pouze ležící, které učitelé v pravidelných intervalech polohují. Tímto 

setkáním vkročili do jiného světa, který v mnohých vyvolává soucit s osudy dětí na jedné straně, 

a na druhé světa perfektně sladěného a láskyplného týmu vedení a celého personálu a radostných 

upřímných dětských očí, žijících si ve svých vlastních světech. 
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Za zpracovatelský tým Pavla K. Kašubová, 

Alice Hambálková, foto: archiv školy a autorů.

rozvíjení hmatových vjemů, rozvoj rovnováhy 
na šikmých plochách, případně pro pojezd 
vozíkem. Díky prolnutí jednotlivých aktivit 
jsou i imobilní děti začleněny do dění v celé 
skupině. Na vlny navazuje průhledné oploce-
ní z plexiskla s vodními motivy, zvýrazněné 
rákosovou a jehličnatou výsadbou, aby dojem 
velkého prostoru byl ještě umocněn. Hlavní 
atrakcí je herní vodní prvek v ploše kačírku. 

HERNÍ A POHYBOVÉ ČINNOSTI
Třetí část areálu slouží převážně k  herním 
a pohybovým činnostem dětí a žáků s leh-
čím motorickým postižením a  s  poruchou 
autistického spektra. Tvoří ji velká pryžová 
plocha s cvičnou míčovou a lezeckou stěnou. 
Prostoru pod vzrostlou vrbou vévodí lodička 
s kormidlem, povrch z kačírku imituje moře. 
Dva domečky ve tvaru ulity mají drátěné 
stěny s oky, do kterých děti mohou zaplétat 
provázky a udělat si tak skrýš. V části prostoru 

u oplocení si děti cvičí hmatové schopnosti 
přehrabováním či skládáním různých mate-
riálů (dřevěné kostičky, kůra štěrky, žaludy, 
kaštany apod.) Na dřevěné anakondě, která 
odděluje hrabací plochu od okolí, trénují 
rovnováhu. Navazující volná travnatá plocha 
je vybavena různými typy houpacích prvků 
umožňujících částečné polohování dětí, 
které pozitivně ovlivňuje stimulaci hlubo-
kého svalstva. 
Zahrada měla již před realizací vzrostlé 
kosterní dřeviny, proto jsme zeleň pouze 
doplnili. Svahy jsou osázeny půdopokryv-
nými rostlinami, aby byl dobře vidět tvar 
modelací. Sortiment rostlin jsme oboha-
tili o  kvetoucí, popínavé, vonné a  jedlé 
rostliny.
Náplň zahrady vytváří stimulující prostředí na-
vazující na aktivity v interiéru. Pro zdejší děti 
a žáky je svět školy a zahrady jejich ´velkým 
světem´, kde je jim věnována maximální péče 
a každý jejich pokrok je vítězstvím nejen pro 
ně, ale jistě i pro jejich nejbližší. ■

Vodní stoly, mlýnek

Pohled okénkem lodi k vodnímu prvku

Půdorysné rozvržení zahrady / počítadlo

Anakonda, ulity, míčová a lezecká stěna

Terénní modelace s rozhlednou a skluzavkou

Pergolová konstrukce pro závěsná lehátka 
a vaky s vonnou zahrádkou

Centrální trávník, v pozadí travnaté vlny s plexi oplocením



KAŽDODENNÍ PRÁCE 
ZAHRADNÍKŮ, 
PAPÍROVÝ ČERT, 
ROSTLINY A ZÁKON, 
ZAHRADNÍK-KOUZELNÍK 

Co by vlastně měl každý den dělat člověk, 

který se živí jako zahradník? Tuto možná 

nejstarší profesi vykonával již stvořitel tohoto 

světa, když zakládal rajskou zahradu. O něco 

později jsem se stal zahradníkem i já (pokud si 

pamatuji, toužil jsem po této profesi od svých 

deseti let. Maminka tvrdí, že ještě dříve – líbilo 

se mi prý, když princové se jako zahradníci 

dostávali na zámky krásných princezen a ty si 

je potom braly za muže.) Zpočátku, po škole, 

jsem pracoval stále venku nebo ve skleníku 

a také si mě vzala jedna princezna. Všechno 

se vyvíjelo výborně, zcela podle mých představ 

o profesi zahradníka. 

Když naše země přešla od socialismu ke kapi-

talismu, stal jsem se ze dne na den zahradní-

kem-podnikatelem, avšak stále jsem polovinu 

času trávil v parcích, či na zahradách. K velké 

princezně přibyla malá princezna a malý princ, 

takže pořád dost dobrý.

Dnes jsem zahradníkem již třicet let – přesně tolik 

času uplynulo od mé maturity. Pořád si v koutku 

duše myslím, že každodenní činností zahradníka 

má být práce na zahradě, v parku. Musím však 

konstatovat, že se ze mne stal „papírový čert“. 

Mozoly se z rukou přesunuly na jisté místo na 

zadní části mého těla. S překvapením zjišťuji, 

že neřeším ani tak kvalitní nůžky do ruky, jako 

židli pod zadek. 

Inu každodenní práce zahradníků se mění. Dospě-

li jsme do stavu, kdy zahradníci (pravděpodobně 

i spousta dalších profesí) už nejsou schopni 

provádět veškerou požadovanou administrativní 

činnost a být v souladu se všemi nařízeními 

a normami, splňovat požadavky všech úřadů – 

tedy být v souladu se zákonem a přitom ještě 

„normálně být zahradníkem“. 

Jsem spolumajitelem středně velké zahradnické 

firmy a myslím si, že když je firma malá (napří-

klad majitel a dva zaměstnanci) a zároveň má 

dodržovat všechna nařízení, předpisy a na všech-

no mít v pořádku „papíry“, že nemůže fungovat. 

Majitel a jeden zaměstnanec by se museli trvale 

věnovat administrativní činnosti a druhý zaměst-

nanec by sám všechny tři neuživil…

Domnívám se, že každý fungující zahradník 

v České republice pravděpodobně vykonává 

svou profesi za hranicí zákona a možná, že 

o tom ani neví (viz prohlášení jednoho soudce 

nejvyššího soudu, že právní prostředí v ČR je 

tak složité, že se v něm sami soudci nevyznají).

Ještě složitější je prostředí pro rostliny, zejména 

pro stromy ve městech. Shodou okolností jsem 

nedávno pronikl snad do všech nařízení, předpisů 

a omezení, která mají být dodržena při výsadbě 

stromů ve městě. Kdyby takový žalud nebo buk-

vice tušily, co všechno při svém růstu ve městě 

nebudou smět dělat, ani by se nesnažily vyklíčit. 

Před stromy smekám, že mají v dnešním městě 

SLOVO PŘEDSEDY
PŘEDSTAVENSTVA SZÚZ
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ještě pořád odvahu růst a to i na místech, kde 

jim to omezení, nařízení a jiné „papíry“ zakazují. 

Rostou často navzdory všelikému protivenství, 

navzdory člověku. Pokud má totiž zahradník 

ve městě vysadit strom a zároveň dodržet 

všechna nařízení a omezení, je nutné, aby byl 

nejen trpělivým papírovým čertem, ale musí 

umět také kouzlit. Takže se od mého dětství zase 

tak moc nezměnilo. Zahradník je v mých očích 

stále pohádková profese. Vždyť čerti, kouzelníci 

a odvážné lípy a duby, které nedbají nepřejícího 

prostředí, jsou pohádkové bytosti. 

A možná ty chrabré rostliny budou jednou i pří-

kladem pro zahradníky a všechny další profese, 

aby byli srdnatější a spolu se stromy žili ve měs-

tech beze strachu. Kéž by nás stromy ponoukly 

k uvědomění, že sami sebe nazýváme Homo 

sapiens sapiens (česky Člověk rozumný moudrý) 

a my s tím vším papírováním, nařízeními, omeze-

ními, příkazy, zákazy, vyhláškami a zákony něco 

rozumného nebo dokonce moudrého udělali.

A teď jdu konečně sázet rajčata a nějaké bylinky. 

Už mám nakreslený projekt, svolení od všech sou-

sedů, záhonky vytyčené 3 metry od plotu, sehnal 

jsem substrát se všemi certifikáty, podařilo se mi 

koupit předepsané pevné boty, rukavice, helmu se 

štítem i pracovní oděv s reflexní vestou. Čerstvě 

jsem absolvoval lékařskou prohlídku i několik 

školení, včetně autoškoly a práce s motorovou 

pilou, takže si můžu zajet pro hnůj ke kolegovi 

(samozřejmě pro hnůj se všemi certifikáty) 

a nařezat opěry. Vyjádření od vodáren, plynařů, 

telekomunikací, kabelové televize, řízení letového 

provozu, Ředitelství silnic a dálnic i policie mám 

kladné a vysoké napětí je naštěstí daleko. Raději 

jsem informoval i společnost přátel žehu, aby ne-

rozšiřovali rozptylové loučky. Semínka jsem před 

výsevem dal prohlídnout místnímu fytopatologovi, 

i když na sáčku bylo potvrzení z ÚKZÚZu. Rýč, 

motyku a konev minulý měsíc prověřil bezpeč-

nostní technik i auditor ISO, provedení práce jsem 

oznámil na úřadu práce i starostovi, počty rostlin 

a předpokládaný výnos je nahlášený na finančním, 

statistickém úřadě, u okresní správy rostlin a na 

agrární komoře, takže můžu jít na to! 

Ještě že jsem s přípravami začal už před dvěma 

roky, jinak bych letos na jaře zase nezasadil 

a moje princezny a princ by museli chodit všech-

no nakupovat do supermarketu! ■
Rostislav Ivánek

SZÚZ
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PRAHA

Boušek s.r.o.
Poděbradská 186/56, 180 66 Praha 9
Tel.: 602 368 385, fax: 281 866 025
e-mail: bousekzahrady@seznam.cz, www.bousekzahrady.cz

FLERA s.r.o.
Za Papírnou 239/3, 170 00 Praha
Tel. 777 803 345
e-mail: atelier@flera.cz, www.flera.cz

GARPEN – zahradní architektura a služby
U Skalky 16, 181 00 Praha 8
Tel.: 233 542 925, fax: 233 542 925
e-mail: info@garpen.cz, www.garpen.cz

Imramovský – vegetační úpravy s.r.o.
Mladoboleslavská 489, 190 17 Praha 9
Tel./fax: 286 856 003
e-mail: imramovsky@imramovsky.cz, www.imramovsky.cz

KEJHA-SUK, zahradnické služby
Malostranské nám. 2, 118 00 Praha 1
Tel./fax: 241 062 406, 603 869 007, 602 373 589,
603 428 118, e-mail: zahradnici@volny.cz
www.volny.cz/zahradnici

Lege Artis zahrady s.r.o.
Keltů 920, 165 21 Praha 6, Tel.: 776 667 540
e-mail: info@LA-zahrady.cz, www.LA-zahrady.cz

OK GARDEN s.r.o.
Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4
Tel./fax: 233 900 423, 602 354 304
e-mail: okgarden@volny.cz, www.okgarden.cz

Richard Čech
Drahelická 205/7, 19015 Praha – Satalice
mob: 605 481 807, e-mail: richardzahradnik@seznam.cz
www.zahradnictvicech.cz

Tilia Garden s.r.o.
Olšanská 54/3, 130 00 Praha, Tel.: 725 000 132,
e-mail: tilia-garden.sro@seznam.cz, www.tiliagarden.cz

WEISS & WILD, s.r.o.
Konojedská 41, 100 00 Praha 10, Tel.: 603 924 117,
e-mail: ivoweiss@seznam.cz, www.weissawild.cz

Zahradní Architektura Kurz, s.r.o.
K Holému vrchu 1091, 155 00 Praha 5
e-mail: info@zakurz.cz, www.landscaping.cz

Zdeněk Hradilák – 
Jasan zahradnické práce
Na okraji 230/58, 162 00 Praha 6
Tel.: 602 229 908, e-mail: hradilak@volny.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ

ACRE spol. s r.o.
Střížkovská 2426/1, 180 00 Praha 8
tel.: 283 841 050, 603 844 990
e-mail: info@acre.cz, www.acre.cz

Arbosana zahradní architektura
Kytín 162, 252 10 Mníšek pod Brdy, Tel.: 603 802 855
e-mail: arbosana@volny.cz, www.arbosana.cz

BAOBAB péče o zeleň, s.r.o.
Alšova 5/3, 252 62 Únětice
Tel.: 224 319 917, fax: 224 320 079
e-mail: baobab@baobab.cz, www.baobab.cz

Ing. Pavel Lehovec – zahradnictví
Říčanská 77, 252 43 Průhonice
Tel.: 267 750 492, mail: pavel-lehovec@seznam.cz

Ing. Jaroslav Štěpán
Kolínská 136, 29001 Poděbrady, Tel.: 603 413 331
e-mail: info@zahradnictvistepan.cz
web: www.zahadnictvistepan.cz

LandART Atelier
Karlovotýnská 49, 25216 Nučice, mob: 775 188 891
e-mail: landart@seznam.cz, www.landart.cz

LEONE GARDEN s.r.o.
Borová 204, Zahořany Králův Dvůr u Berouna 267 01
Tel: 603 215 050
e-mail: info@leonegarden.cz, www.zahrada-realizace.cz

Lukáš Rajtr – zahradnictví
Dřevčice č.p. 65, 250 01 Brandýs nad Labem
Tel: 608 927 158, 326 907 658
e-mail: info@realizacezelene.cz, www.realizacezelene.cz

Kaše – zahradnické služby
Masarykovo nám. 18, 25401 Jílové u Prahy
Tel.: 603 779 985, mail: info@zahradnickesluzby.cz

VLASATÝ s.r.o.
Baarova 192, 252 25 Jinočany, tel. 604 342 471
e-mail: t.vlasaty@seznam.cz, www.malus.cz

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA 
MARTINOV s.r.o.
Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem
Tel.: 603 520 771, fax: 326 905 120
e-mail: zahrarch@zahrarch.cz, www.zahrarch.cz

JIHOČESKÝ KRAJ

ARBORES CZ, s.r.o.
Ke Sřelnici 184, 397 01 Písek
Tel.: 776 851 998, 777 345 068
e-mail: keclik@arbores.cz, www.arbores.cz

Česká zahrada K + P
Větrná 671, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Tel.: 606 623 669, e-mail: ceskazahrada@centrum.cz, 
www.ceskazahrada-kp.cz

Ing. Hana Chvalová
Zámecká zahrada Čimelice, 398 04 Čimelice
Tel.: 382 228 192, e-mail: info@zahradacimelice.cz
www.zahradacimelice.cz

Ing. Jiří Hájek – ZAKLÁDÁNÍ ZAHRAD
Olešná 82, 398 43 Bernartice
Tel./fax: 382 587 193, 602 463 562
e-mail: jiri-hajek-ml@seznam.cz, www.zahrady-hajek.cz

Michal Vránek
Blatské sídliště 589, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Tel./fax: 381 582 689, 602 425 669
e-mail: info@vranek.cz, www.vranek.cz

Václav Straka
Litvínovická 1492/10a, 370 01 České Budějovice
Tel.: 602 272 848, fax: 387 203 600
e-mail: info@stromovkacb.cz

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR spol. s.r.o.
Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny
kancelář: Chýnovská 344, 390 02 Tábor
Tel./fax: 383 835 202, 606 744 745
e-mail: slepicka@zahradytabor.cz
www.zahradytabor.cz

SEZNAM ČLENŮ SVAZU ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ
PLZEŇSKÝ KRAJ

Jan Papež – Zahrady s duší
Jungmannova 614, 33901 Klatovy
mob: 776 663 660, e-mail: zahradysdusi@centrum.cz

LAND ART.CZECH s.r.o.
326 00 Plzeň Jablonského 626/11
Tel.: 602 452 922, landart.czech@seznam.cz
www.landartczech.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ

Zahrada Teplá – Ing. Petr Šindelář
Klášter Teplá, 364 61 Teplá
Tel.: 353 392 275, fax: 353 392 500
e-mail: info@zahradatepla.cz, www.zahradatepla.cz

Zahradní a parková spol. s r.o.
Chebská 252, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: 354 622 135, fax: 354 622 135
e-mail: info@zahradaml.cz, www.zahradaml.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

EKODENDRA s.r.o.
Straky 46, 417 42 Zabrušany
Tel.: 417 821 733, fax: 417 822 008
e-mail: ekodendra@ekodendra.cz, www.ekodendra.cz

Gabriel s.r.o.
České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 733 244, fax: 416 731 627
e-mail: gabriel@gabriel.cz, www.gabriel.cz

GardenLine s.r.o.
Šeříková 405/ 13, 412 01 Litoměřice
Tel.: 777 104 937, fax: 416 532 656
e-mail: skrivanek@garden-line.eu, www.garden-line.eu

GRÜNER, s.r.o.
Kamýcká 503/19A, 412 01 Litoměřice
Tel./fax: 416 732 037, 602 409 918
e-mail: martin.gruner@gruner.cz, www.gruner.cz

JINÁ ZAHRADA s.r.o.
Ústecká ul., 403 17 Chabařovice
mob.: 606 094 474, e-mail: realizace@jinazahrada.cz
www.jinazahrada.cz

Jirmus zahradnické služby s.r.o.
Hlinná č.p.8, 412 01 Litoměřice
Tel.: 606 816 572, e-mail: info@zahrady-jirmus.eu
www.zahrady-jirmus.eu

Petr Neumann, DiS
Staré Křečany 20, Staré Křečany 407 61
mob: 604 279 242, 
e-mail: zahradnikscharakterem@seznam.cz

Pavka Tomáš – zahradní 
architektura a služby
Dlouhá 415, 417 42 Krupka
Tel.: 774 517 988,
e-mail: info@land-art.cz, www.land-art.cz

LIBERECKÝ KRAJ

DIKÉ ZAHRADY s.r.o.
463 46 Příšovice 224, Tel.: 604 204 835
e-mail: zahrady@dike-centrum.cz
www.dike-zahrady.cz
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KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

GRAS spol. s.r.o.
Úpská 340, 542 24 Svoboda nad Úpou
Tel.: 603 775 000, 603 900 777
e-mail: info@gras.cz, www.gras.cz

Ing. Jiří Stolín
Horní 210, 503 21 Stěžery, Tel.: 602 116 415
e-mail: jiri.stolin@volny.cz

PEKVIZ spol. s.r.o.
Pražská 1435, 543 01 Vrchlabí
Tel.: 602 361 033, fax: 499 424 005
e-mail: pekviz@volny.cz
www.vychodo.ceskestavby.cz

PARDUBICKÝ KRAJ

Ekogreen, s.r.o.
Lány na Důlku 10, 533 31 Pardubice
Tel./fax: 466 971 089
e-mail: ekogreen@ekogreen.cz, www.ekogreen.cz

Ing. Karel Kratěna
Hálkova 2209/15, 568 02 Svitavy
Tel.: 603 149 672
e-mail: karel@kratena.cz, www.kratena.cz

Jan Vavřín – ARS
Peciny 265, 570 01 Litomyšl
Tel./fax: 461 614 578
e-mail: ars@ars-vavrin.cz, www.ars-vavrin.cz

VYSOČINA

3D – Zahrady s.r.o.
Řečice 145, 592 33 Radešínská Svratka
Tel.: 774 589 539
e-mail: projekce@3d-zahrady.cz, www.3d-zahrady.cz

ARS VIRIDIS s.r.o.
Perk 70, 675 22 Stařeč, Tel.: 731 474 420
email: arsviridis@arsviridis.cz, www.arsviridis.cz

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.
Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov
Tel.: 607 915 125,
e-mail: neckarova@ekoimpex.cz, www.ekoimpex.cz

PARK sadovnické 
a krajinářské úpravy s.r.o.
Je Dukovany, 675 50 Je Dukovany
Tel./fax: 561 105 636, 777 326 184-6
e-mail: park@trebicsko.com, www.park.trebicsko.com

ZAHRADY LAURUS – Ing. Eva Hegerová
Hybrálec 128, 586 01 Jihlava
Tel.: 604 128 478,
e-mail: eva.hegerova@centrum.cz, www.zahradylaurus.cz

Zahradnické úpravy s.r.o.
Žerotínova 112, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel./fax: 568 620 745, e-mail: bartik@zahradnickeupravy.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Agrostis Trávníky, s.r.o.
Npor. Krále 16, 683 01 Rousínov
Tel./fax: 517 370 607, 732 687 628
e-mail: agrostis@agrostis.cz, www.agrostis.cz

BELLIS BRNO s.r.o.
Marie Hübnerové 24, 621 00 Brno
Tel./fax: 549 275 768, e-mail: bellis.brno@volny.cz

Cercis s.r.o. (Ing. Petr Klíma Ph.D.)
Drobného 316/56, 602 00 Brno
Tel.: 603 950 930, e-mail: info@cercis.cz
www.cercis.cz

HORTISCENTRUM
Komenského 220, 667 01 Židlochovice
Tel.: 547 231 040, fax: 547 238 711
e-mail: hortis@hortis.net, www.hortis.net

Ing. Jiří Vrbas – „ KVĚT“
Nádražní 155, 664 08 Blažovice, Tel./fax: 544 243 854
e-mail: vrbas@vrbas.cz, www.vrbas.cz

Ing. Josef Zapletal
Za humny 288, 664 46 Prštice
Tel.: 603 412 275, 547 219 307
mail: zapletal@zahradyzapletal.cz, www.zahradyzapletal.cz

Ivo Diviš – zahradnické služby
Chaloupky 89, 624 00 Brno
Tel.: 602 770 831, 541 223 309
e-mail: ivodivis@seznam.cz, www.zahrady-divis.cz

KAISLER s.r.o.
Měříčkova 48, 621 00 Brno
Tel./fax: 541 228 032, 603 949 529
e-mail: kaisler@kaisler.cz, www.kaisler.cz

Kavyl spol. s.r.o.
Mohelno 452/1, 675 75 Mohelno,
Tel./fax: 541 243 986
e-mail: brno@kavyl.cz, www.kavyl.cz

Přírodní stavby, zahradní architektura
– Ing. Vojtěch Halámek
Stříbský mlýn 5/6, 664 91 Ivančice
Tel.: 608 866 687, e-mail: info@qetiny.cz
www.zahradniarchitektura.cz

RAINING service s.r.o.
683 04 Drnovice 79
Tel.: 724 418 171, e-mail: raining@zavlaha.eu
www.zavlaha.eu

OLOMOUCKÝ KRAJ

ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Železniční 469/4, 772 11 Olomouc
Tel.: 585 315 022, fax: 585 315 023
e-mail: kancelar@zahrada-olomouc.cz
www.zahrada-olomouc.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ

ACRIS zahrady s.r.o.
Slunečná 4548, 760 01 Zlín, Tel.: 604 460 786
e-mail: info@acris.cz, www.acris.cz

ARBOREA Březová, s.r.o.
Březová 96, 763 15, Tel./fax: 577 983 342
e-mail: arborea@volny.cz
www.arboreabrezova.cz

FLORSTYL s.r.o.
Panská 25, 686 04 Kunovice
Tel.: 576 514 082–4, e-mail: florstyl@florstyl.cz
www.florstyl.cz

Zábojník – contractors, s.r.o.
Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Tel.: 573 379 451, fax: 573 379 455
e-mail: v.zabojnik@centrum.cz,
www.prirodnimaterialy.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

David Mičan – Zahrada M
Aleje 66/421, 725 28 Ostrava – Hošťálkovice
Tel.: 595 059 154, e-mail: info@zahradam.cz
www.zahradam.cz

DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o.
Jahodová 782, 725 29 Ostrava – Petřkovice
Tel.: 596 131 358, e-mail:info@b-dvorak.cz
www.b-dvorak.cz

Ing. Kristián Korner
Hřbitovní 356, 711 00 Ostrava-Koblov 
Tel.: 731 157 981, e-mail: tomas@korner.cz
web: www.korner.cz

Ing. Libor Vavřík – zahradnictví, sadové úpravy
Metylovská 979, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Tel./fax: 558 677 304
e-mail: info@zahradnictvi-vavrik.cz
www.zahradnictvi-vavrik.cz

Ing. Martin Závodný
Lískovecká 2867, 738 01 Frýdek Místek
Tel.: 777 887 391, 558 402 150
mail: zavodny@email.cz

Ivánek – Zeman, v.o.s.
Žabeň 55, 738 01 Žabeň
Tel.: 558 655 441, fax: 558 655 443
e-mail: ivanek@ivanek-zeman.cz, www.ivanek-zeman.cz

Pavlína Florová, DiS.
Maxima Gorkého 49, 794 01 Krnov
Tel. 604 943 009
Email: info@zahradaflora.cz, www.zahradaflora.cz

TALPA – zahradnické služby s.r.o.
U Hájenky 325, 735 14 Orlová – Lutyně
Tel.: 596 514 257, fax: 596 516 930
e-mail: talpa@iol.cz

Zahradnictví Šimková, s.r.o.
Bystřice č. 1139, 739 95 Bystřice nad Olší
Tel.: 777 004 752, e-mail: simka@volny.cz
www.zahradnictvi-simkova.cz

ZAHRADY HANYZ s.r.o.
Škrbeňská 558, 739 34 Šenov, Tel.: 603 412 003
e-mail: hanyz@seznam.cz, www.zahrady-hanyz.cz

Zámecký dvůr s.r.o.
U statku 301/1, 736 01 Havířov – město
Tel.: 596 815 193, e-mail: kotula@volny.cz
www.volny.cz/kotula/

PŘIDRUŽENÝ ČLEN

Mendelova univerzita v Brně
Zahradnická fakulta v Lednici
Valtická 337, 691 44 Lednice
Tel. 519 367 220, fax. 519 367 222
info@zf.mendelu.cz, www.zf.mendelu.cz
 
Střední zahradnická škola Rajhrad
Masarykova 189, 664 61 Rajhrad
e-mail: knazik@skolarajhrad.cz, www.skolarajhrad.cz

SEZNAM ČLENŮ SVAZU ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ



21

Střední škola zahradnická Litomyšl
T. G. Masaryka 527, 570 01 Litomyšl
e-mail: szas.litomysl@lit.cz, www.szas.lit.cz

Česká zahradnická akademie Mělník
Na Polabí 411, 276 01 Mělník
e-mail: skola@zas-me.cz, www.zas-me.cz

MIMOŘÁDNÝ ČLEN

MGM Žilina s.r.o.
Obežná 7, 010 08 Žilina, Slovenská republika
e-mail: mgm@mgmzilina.sk, www.mgmzilina.cz

OBCHODNÍ ČLEN

ARBOEKO s.r.o.
Bedřicha Smetany 230, 27742 Obříství
Tel.: 315 683 151, e-mail: arboeko@arboeko.com
www.arboeko.cz

Agrocar s.r.o.
Na Vápenkách 381, 74221 Kopřivnice
mob: 777 118 998 (M.Hrubý)
e-mail: info@agrocar.cz, www.agrocar.cz

SEZNAM ČLENŮ SVAZU ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ
AGRO CS a.s. 
Říkov 265, 552 03 Česká Skalice
Tel.: 491 457 227
e-mail: agrocs@agrocs.cz, www.agrocs.cz

BB com s.r.o.
Kunčická 465, 561 51 Ústí nad Orlicí
Tel: 465 612 584, Fax: 465 621 401
e-mail: bbcom@bbcom.cz
www.bbcom.cz

DuPont CZ s.r.o.
155 00 Praha, Pekařská 14/628
Tel.: 257 414 111, sona.krausova@dupont.com
www.dupont.cz

IRIMON, spol. s r.o.
Rožmberská 1272, 198 00 Praha 9
Tel./Fax: 281 862 206/ 281 860 228
e-mail: irimon@irimon.cz, www.irimon.cz

Kloboucká lesní s.r.o.
Šumavská 1, 602 00 Brno 2
Tel.: 518 387 131, 606 774 499
e-mail: slovak@klobouckalesni.cz
www.kloubouckalesni.cz

Ing. Tomáš Vajčner 
Nové dvory -Vršavec 3220, 738 01 Frýdek Místek
Tel. 603 520 073
e-mail: vajcner@egardena.cz
www.egardena.cz

Milan Valášek – miVAL
Sakařova 979, 530 03 Pardubice
Tel.: 466 415 565, 602 412 829
e-mail: mvalasek@volny.cz
www.mival.cz

RAŠELINA a.s.
Na pískách 488/II, 392 18 Soběslav
Tel.: 381 205 301, fax: 381 205 302
e-mail: sekretariat@raselina.cz
www.raselina.cz

SEED SERVICE s.r.o.
Rokycanova 114/IV., 566 01 Vysoké Mýto
Tel.: 465 420 203
e-mail: seedservice@seedservice.cz
www.seedservice.cz

stav k 15. 6. 2014
www.szuz.cz

SVAZ ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ POŘÁDÁ PRAKTICKOU DÍLNU

PŘÍRODNÍ DLAŽBY 
V ZAHRADNÍ A KRAJINNÉ ARCHITEKTUŘE

Termín konání: 29. – 31. 7. 2014
Místo konání: areál firmy Weiss & Wild, s.r.o., 
Ořešská 972/59, Praha 5
Cena:  5 850 Kč + DPH. 
Členové SZÚZ mají slevu 10 %.
V  ceně kurzu je základní občerstvení 
a studijní materiály. Účastníci semináře si 
ubytování a stravu zajišťují sami. 
Pracovní a  ochranné pomůcky je nutno 
si vzít s sebou (ochranné brýle, rukavice, 
oděv, chrániče kolen, pevnou obuv). 
Maximální počet účastníků: 15

Kontaktní osoba: Ing. Hana Pijáková, 
tel. +420 775 581 544 
(přihlášku zasílejte na mail: info@szuz.cz 
do 14. 7. 2014)
Odborný garant: Ivo Weiss, DiS.

PROGRAM

29. a 30. 7. – Přírodní dlažby 
• lektor: Miroslav Horník (působí ve sdruže-

ní Zeď a Štět – Stavby z kamene)
• úvod do problematiky přírodních dla-

žeb, rozměření ploch, příprava terénu 
a hutnění, druhy nářadí a nástrojů vhod-
ných pro práci s  kamenem, praktická 
ukázka a charakteristika různých druhů 
kamene, technologické postupy

• workshop – opracování kamene, varian-
ty pokládky a skladby kamenné dlažby

• prezentace konkrétních realizací přírod-
ních dlažeb

31. 7. – Dlažby z žulových kostek
• lektor: Petr Blaha
• workshop – technologické postupy po-

kládky obloukové, mozaikové, řádkové 
a  štětové dlažby, nepravidelné dlažby 
lámané, obrubníků, výukový materiál 
kostka 10/12

Přihláška je k dispozici na www.szuz.cz

Řešitelé výzkumného projektu „Zahradně-
-architektonická tvorba v  kontextu re-
alizace cílů národního obrození během  
1. Československé republiky“ hledají 
kontakty na ty, kteří se zabývali v jakékoliv 
podobě objekty zahradně-architektonické 
tvorby z  období první republiky na území 
bývalé Československé republiky.

Dále hledáme staré katalogy a ceníky rost-
lin, dobové fotografie květinových záhonů, 
informace o  činnosti okrašlovacích spolků 
atd. z předmětného období. 

Pokud Vás naše nabídka ke spolupráci 
oslovila, kontaktujte nás prosím na mai-
lovou adresu vaida@zf.mendelu.cz 
 

řešitelé projektu  
Ústavu biotechniky zeleně 

Zahradnická fakulta v Lednici
Mendelova univerzita v Brně 

SZÚZ
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ČAS NA ZMĚNU KABÁTU
Podzim je krásný svou barevností. Stromy 
shazují listí, kterým pak zaplavují krajinu. 
My jsme se v září loňského roku začali bavit 
o změně firemní identity. Gabriel má na trhu 
pevné místo, naše práce je vidět na mnoha 
místech po republice a  lidé mají značku 
Gabriel v povědomí. Letos na jaře, kdy by se 
náš imaginární strom znovu zazelenal, jsme 
na veletrhu For Garden představili nové logo 
i grafiku. Podobnost je čistě náhodná (nebo 
plánovaná), ale stalo se a krásně nám sedí do 
našeho příběhu. Logo i propracovaná grafika 
v  nových barvách i  podobě jsou nositeli 
pokračující tradice a  současně představují 
novou, svěží a  komplexní podobu naší 
firemní identity. 

GABRIEL  
ANEB CESTA DO PRAVĚKU

REKLAMNÍ PREZENTACE

Strom má svůj život zapsán v letokruzích. Poznáte bohaté i chudé roky, zimní nebo letní období, jak se 

mu daří v místě, kde roste. Vyčíst se dají světové strany. Gabriel se svojí historií už by měl pěkný kmínek. 

Větve by dosáhly dost vysoko na to, aby ztracený pocestný nalezl cestu nebo se potloukl při neopatrném 

slézání. Unavený poutník by našel klid ve stínu koruny. Náš strom by přestál i občasné hromobití nebo 

bouřku. Abychom si pod sebou celou tou romantikou nepodřízli větev hned na začátku, pojďte si s námi 

udělat pauzu a přečíst si pár historek takového (ne)normálního zahradnického života.

OD SEMÍNEK K DÁLNICÍM
Psal se rok 1992, kdy náš „strom“ začal pouš-
tět kořínky, rozpínat své větve a usazovat se 
pevně v zemi… Hned „po revoluci“ manželé 
Gabrielovi založili okrasnou školku ve Vina-
rech. V roce 1992 vzniklo sdružení Zahradní 
architektura a  Školky Gabriel. Nejprve se 
zabývali vývozem sadbového materiálu do 
Holandska. Kvůli nízké poptávce po projekci 
a  zahradnických pracích pěstovali některé 
zemědělské plodiny a  také kmín, řepu či 
cibuli na semena. V určitém období se firma 
věnovala i maloobchodnímu prodeji a ob-
chodu se zahradní technikou. Byla to nutnost 
bouřlivých porevolučních let, už tehdy ale 
bylo jasné, že nejbližší našim srdcím byly 
a budou realizace a zakládání zeleně. 

V dalších letech se postupně zvyšoval počet 
realizačních zakázek. V roce 1994 se praco-
valo na prvním pětikilometrovém úseku dál-
nice u Plzně, bylo vysazeno přes 100 000 ks 
keřů. Po třech letech byl zakoupen areál 
v  Českých Kopistech, protože už nestačily 
do té doby využívané plochy v Terezíně. 
V  následujících letech byly liniové stavby 
hlavní náplní činnosti firmy, ostatní realizace 
– soukromé zahrady nebo veřejná prostran-
ství měst a  obcí tvořily pouhou desetinu 
obratu. Výsadba zeleně kolem dálnic zůstala 
hlavní náplní činnosti firmy až do roku 2010. 
V současnosti je tato oblast v útlumu, věříme 
však, že se k  ní v  budoucnu ve větší míře 
vrátíme. Za prvé jsme v ní dobří, za druhé 
věříme, že ozeleňování krajiny a zmírňová-
ní dopadů stavební činnosti a  dopravy na 
životní prostředí má smysl.

Tak jako má strom mnoho větví, aby ho neo-
hrozilo, když o jednu přijde, máme i my více 
oblastí činnosti. Hlavním oborem je pro nás 
nyní realizace zeleně pro města a obce. Jsme 
držiteli ocenění Park roku – I. místo za Park 
Lannova v Praze a Ceny děkana Zahradnické 
fakulty Mendelovy univerzity za citlivou 
rekonstrukci Parku Přátelství v Praze na Pro-
seku. V současné době nás těší spolupráce 
našich projektantek s  několika obcemi, se 
kterými prošly cestu od prvotního zpracová-
ní pasportu a inventarizace zeleně, po návrh 
koncepce zeleně v obci. Realizujeme všech-
ny prvky zahradní architektury, jejíž součástí 
jsou vodní prvky, automatická závlaha, 
mlatové i dlážděné cesty a prostranství, ve-
řejné osvětlení, herní prvky, drobné stavby, 
mobiliář, umělecká díla a samozřejmě také 
sadové úpravy. Za stejně důležité považuje-
me výsadbu alejí v krajině, velké nebo menší 
zakázky pro soukromého investora, koupací 
jezírko či zelenou střechu. 
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ČESKÉ KOPISTY
Sídlo firmy bylo původně v Litoměřicích. Do 
Českých Kopist, kde je kompletní zázemí, 
jsme se přestěhovali v roce 2007.

a prapraděd. Po roce 1989 se sem přesunula 
výroba mladých rostlin z Litoměřicka. Byla 
postavena expediční hala, oploceno bylo cca 
5 ha pozemků. Vyvrtaly se studny a zhotovila 
akumulační nádrž. Pozemky byly zdecimo-
vané po intenzivním pěstování kukuřice a ji-
ných zemědělských plodin, ale mocnost 1 m 
černozemě a původní název polí Na zelnici 
předurčoval pěstování k úspěchu. Pěstovaly 
se zde semenáče, vznikla trvalková školka, 
která tehdy v  této oblasti nebyla. Také se 
pěstovaly balové keře a stromy do velikosti 
200-300 cm. Od pěstování semenáčů a trva-
lek se postupem času upustilo.
V současnosti pěstujeme sukulentní rostliny 
v multiplatech, jako vegetační koberce, nebo 
řízky pro střešní zahrady a speciální aplikaci 
hydroosevem na skalnaté svahy. Máme 
matečnou plochu sukulentů o  rozloze cca 
0,5 ha. Zbylé plochy jsou osázeny balovými 
keři a stromy, které expedujeme do Českých 
Kopist, kde jsou po přesazení nabízeny 
v kontejnerech. V nabídce máme krásné, ve 
volné půdě narostlé, pravidelně zaštipované 
borovice: Pinus mugo pumilio, Pinus nigra, 
Pinus sylvestris a mnoho dalších druhů.

UČÍME SE PLAVAT
Vybruslíme z  ledasčeho, ale plavání nám 
příliš nejde. V  roce 2002 nás zasáhla první 
povodeň. Voda dosahovala výšky 2,20m. 
V červnu 2013 jsme po areálu firmy znovu 
proplouvali na kánoi. Voda sahala „jen“ do 
výše 1,30 m. Povodeň na čas znovu přerušila 
fungování v sídle firmy. Všechno zlé je k ně-
čemu dobré. Takové kousky, jaké jsme si na 
dvoře nachytali, jen tak neuvidíte. Pohledem 
zkušeného rybáře můžeme potvrdit, že ryby 
byly táááákhle veliké.

OD KÁNOE ZPÁTKY KE STROJŮM
Již děda dnešních majitelů byl velice inova-
tivní člověk. Jako první ve vesnici v pováleč-
ných letech zakoupil a začal používat parní 
mlátičku. Všichni jeho následovníci pokračují 
v jeho šlépějích a přistupují ke své práci stej-
ně inovativně. Mezi prvními jsme v roce 1995 

na území České republiky použili hydroosev 
pro zakládání trávníků. Dnes je nabídka 
techniky tak bohatá, že není možné být ve 
všem první a jedinečný. Pracujeme však dál 
s myšlenkou používat ke své práci nejlepší 
možné a  pro daný úkol vhodné vybavení, 
abychom zajistili efektivní práci v maximální 
kvalitě. V  tom nám pomáhá flotila deseti 
zemních strojů různé velikosti a konstrukce, 
tří souprav nákladních automobilů, mnoho 
dodávkových a osobních vozidel a celá řada 
další specializované zahradní techniky včet-
ně dvou strojů pro hydroosev.

Máme rádi výzvy. Budování a udržení takové firmy 

je celoživotní výzvou. Naše práce roste – slogan, 

který jsme si vybrali při tvorbě nové firemní iden-

tity, je jednoduchou pravdou, která nás přivádí 

zpět k našemu „stromu“. Máme rádi své řemeslo, 

což je důvod, proč nás jen tak něco neporazí. Na 

počítání letokruhů je ještě brzy! ■
Váš tým Gabriel

České Kopisty 208, Litoměřice

Areál bývalého JZD zarostlý bezinkami 
a býlím, s rozbitým pařeništěm a starými bu-
dovami se postupně přebudoval. Postupně 
se rekonstruovaly pěstební plochy, vznikl 
systém vodního hospodářství s  recyklací 
závlahové vody, obnovila se cestní síť a bu-
dovy. Areál včetně přilehlých polí se časem 
zcela zaplnil, aby se pokryly potřeby rostoucí 
poptávky. Areál v Terezíně se zaměřil na 
stromy a na odrostky, v Českých Kopistech 
se pěstovaly keře, byly zde množárny se 
spodním vytápěním, provádělo se zde také 
řízkování a sázení. V roce 2011 byly postaveny 
tři moderní fóliovníky o rozloze 1 800 m2.
S  útlumem stavební činnosti na dálnicích 
souvisel pokles realizací liniových výsadeb, 
proto se změnily potřeby využití areálu 
školky. Sortiment se upravuje v  souladu 
s potřebou při realizacích, zaměstnanci školky 
vypomáhají také na zakázkách. V současnosti 
školka funguje především pro velkoobchodní 
prodej, v nabídce jsou jehličnaté, stálezelené 
a listnaté keře včetně soliterních a sortiment 
okrasných trav.

ADRESA NEJEN V KOPISTECH
Rod Gabrielů pochází z Vinar. Na pozemcích 
na Hradecku hospodařil už děd, praděd 



Společnost AGROCAR s.r.o. je od r. 2011 vý-

hradním dovozcem a přímým zástupcem reno-

movaného dánského výrobce pařezových fréz. 

Společnost FSI power-tech ApS je velmi mladá, 

dynamicky expandující výrobní a montážní firma. 

Díky svému know-how a víceletým zkušenostem, 

které má s nasazením profesionálních dřevo-

-zpracujících strojů v komunální sféře, zaujímá 

na světovém trhu přední pozici právě ve výrobě 

pařezových fréz.

REKLAMNÍ PREZENTACE

24

Společnost FSI power-tech ApS se velmi 
úspěšně specializuje na vývoj a  výrobu 
těchto pařezových fréz:

• Ručně vedené pařezové frézy s benzíno-
vými motory

• Pařezové frézy s  vlastním pohonem vy-
bavené benzínovými nebo dieselovými 
motory 

• Pařezové frézy v agregaci na traktor / nosič 
nářadí, poháněné kloubovou hřídelí (PTO)

• Hydraulicky ovládané závěsné pařezové 
frézy pro připojení na ramena bagrů nebo 
čelních nakladačů

• Speciální provedení pařezových fréz dle 
individuálních požadavků 

Filozofií společnosti FSI power-tech ApS je 
produkce robustních, odolných a stabilních 
strojů, které mohou pracovat v profesionál-
ním nasazení po mnoho let. Jsou konstruo-
vány pro těžkou práci, všechny komponenty 
jsou vybírány a instalovány tak, aby splnily 
náročná kritéria. FSI power-tech ApS použí-
vá na svých pařezových frézách patentované 
řezné nože s wolframo-karbidovými hroty. 
Tyto řezné nože zajišťují maximální životnost 
při frézování spolu s možností 3násobného 
otočení a polohy daného držáku nože na fré-
zovacím kotouči. Řezné nože jsou tak umís-
těny na řezném kotouči v různých pozicích. 
 
SAMOJÍZDNÉ PAŘEZOVÉ FRÉZY 
Samojízdné pařezové frézy B30-470, D30-
470 s  vlastním pohonem jsou poháněné 
buďto 2válcovým benzínovým vzduchem 
chlazeným motorem Kohler nebo 3válco-
vým vodou chlazeným dieselovým motorem 
Kubota o výkonu 30 koní. 
Mechanický pohon řezného kotouče je 
umožněn prostřednictvím klínových řeme-
nů. Rychlý a bezpečný start/stop systém má 

elektromagnetickou spojku. Frézy se vzně-
tovými motory jsou vybaveny elektrohyd-
raulickou vysoce výkonnou spojkou Ogura.
Řezný kotouč je připevněn na konci ramene, 
společně se spalovacím motorem jsou umís-
těny na otočném karuselu. Tím se dosahuje 
maximálního horizontálního pracovního 
rozsahu. 
Komfort při obsluze poskytuje ergonomický 
ovládací panel. Při transportu na pracovní 
místo je obsluha za pařezovou frézou. U vlast-
ního frézování se ovládací panel vysune na 
stranu stroje, kde obsluha stojí v příjemné 
a pohodlné pozici a má dobrý přehled o prů-
běhu práce. 
Bezpečnost při práci zajišťuje automatická 
bezpečností brzda, která zastaví řezný kotouč 
při vypnutí motoru nebo aktivaci nouzového 
zastavení. 
Díky tomu, že fréza je velmi kompaktní (délka 
260cm, šířka 80 cm), se s ní výborně manévruje 

PROFESIONÁLNÍ  
PAŘEZOVÉ FRÉZY  
Z DÁNSKA

FSI power-tech ApS
Erhvervsparken 2, 7160 Törring, Dánsko
www.fsi.dk
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i v těžce přístupných místech. Frézovací rozsah 
je až 1,35 m. Tak jako u všech pařezových fréz 
FSI je řezný kotouč osazen patentovanými 
řeznými noži s wolframo-karbidovými hroty. 
Tyto řezné nože zajišťují maximální životnost 
při frézování spolu s možností 3násobného 
otočení a dané pozice na frézovacím řezném 
kotouči. Pro větší stabilitu je možno dovybavit 
frézu dvoumontáži kol.

PAŘEZOVÁ FRÉZA FSI D67-720
Nejvýkonnější a zároveň nejkomfortnější pa-
řezovou frézou z produkce FSI je samojízdná 
dálkově řízená pařezová fréza FSI D67-720 
s pohonem 4x4. Tato fréza s vlastním poho-
nem je poháněná turbo dieselovým motorem 
Lombardini o výkonu 67 koní. Je určena pro 
těžký provoz v profesionálním nasazení. 
Maximální výkon je docílen díky přenosu 
výkonu turbo-dieselového motoru přes 
TwinDisc spojku, úhlovou převodovku a šest 
postranních klínových řemenů na řezný 
kotouč (na každé straně ramene jsou tři 
vysoce výkonností řemeny). Takto je využit 
maximální potenciál výkonu motoru na 
řezný kotouč frézy. 
Fsi D67-720 disponuje pohonem všech kol 
(4x4) prostřednictvím čtyř kolových hydro-
motorů. Pohon 4x4 spolu s  dvoumontáží 
předních kol zajišťuje dobrou stabilitu stroje 
v jakémkoliv terénu při transportu frézy. 
Pařezová fréza fsi D67-720 je vybavena 
rádiem řízeným dálkovým ovládáním NBB 
o rozsahu 433 MHz. Tímto je zajištěna maxi-
mální bezpečnost obsluhy včetně možnosti 
volby pozice obsluhy při průběhu frézování. 
Všechny ovládací funkce pařezové frézy jsou 
tak přehledně a ergonomicky umístěny na 
přenosném vysílači.

Fsi D67-720 je vybavena nouzovým bezpeč-
nostním tlačítkem spojeným s bezpečnostní 
brzdou, která zastaví řezný kotouč během 
několika sekund. 
Největší řezný kotouč z nabídky fsi o průměru 
720 mm a 28 noži s wolframo-karbidovými 
hroty poskytuje ST 65 D maximální pracovní 
výkon. Novinkou je možnost hydraulického 
naklápění části podvozku frézy, která umož-
ňuje frézování až do hloubky 60cm a zvýšení 
pojezdové rychlosti na 3,8 km/h.  ■

Milan Hrubý, AGROCAR s. r. o.
Česká 685/33, 742 21 Kopřivnice

Tel.: 777 881 116
E-mail: milan.hruby@agrocar.cz

www.agrocar.cz 
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V minulém čísle časopisu INSPIRACE jsme informovali čtenáře o „Standardech pro plánování, stavbu 

a provoz koupacích jezírek a biobazénů“, které v únoru 2014 schválili členové Asociace biobazénů 

a jezírek. „Standardy“ mimo jiné definují rozdíl mezi koupacím jezírkem a biobazénem, který je dán 

principem čištění vody. Koupací jezírka imitují stojaté vody s množstvím rostlin, konstrukce biobazénů 

vychází z přírodního modelu proudící vody a rostliny zde hrají podřadnou roli. 

TYP IV – BIOBAZÉN S BIOFILTREM 
Tento typ biobazénu svým charakterem 
připomíná neznečištěný nížinný tok. Po-
mocí čerpadel s 24 hodinovým provozem 
v něm voda permanentně cirkuluje a pro-
chází přes biofiltr. Skimmerem protéká 
více než 100 % objemu vody v jezírku za 

BIOBAZÉNY
TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI 

BIOBAZÉNY

Přírodní bazény (biobazény) jsou uměle 
založené nádrže s  cirkulující vodou bez 
přítoku. Čištění vody v  nich zajišťuje 
technologie biofiltru s  nízkou spotřebou 
energie. Činností mikroorganismů přichy-
cených na povrchu substrátu v biofilmu se 
z protékající vody odebírají živiny tak, aby 
obsah fosforu byl do 0,010 mg/l. Pojmem 
biofilm se v  tomto případě označuje 
společenství mikroorganismů uložených 
v  tenké vrstvě na pevném povrchu, které 
je tvořeno bakteriemi, řasami, houbami, 
viry, jednobuněčnými organismy a malými 
bezobratlými živočichy. 
Biofilmový filtr je zařízení s minerální nebo 
umělou náplní s velkým aktivním povrchem, 
na kterém dochází k nárůstu biofilmu a tím 
k  vazbě živin. Biofilm postupně narůstá 
na povrchu biofiltru a musí být pravidelně 
odstraňován. 

den. Rostlinami je osázeno maximálně 
30 % celkové plochy jezírka, někdy i méně. 
Vzhledem k  tomu, že nárůstem biofilmu 
dochází ke zvýšené spotřebě dusíku, je 
nutno dusík do systému pravidelně do-
plňovat ve formě speciálních hnojiv. Péče 
spočívá v odstraňování sedimentu, pravi-
delném odstraňování narostlého biofilmu 
a hnojení dusíkem.

TYP V – BIOBAZÉN 
Biofiltr je většinou umístěný mimo vlastní 
biobazén. Substrát v  bioflitru může svým 
složením doplňovat chybějící dusík. Součástí 
technologie je i sorbent fosforu. Péče je prak-
ticky stejná jako u typu IV. Pro odstraňování 
sedimentu se doporučuje využít robotické-
ho vysavače.
Rostliny zde nejsou buď žádné, nebo často 
jen jako dekorace podporující architektonic-
ké řešení. Koupací zóna může tvořit až 100% 
vodní plochy. Svým charakterem se mohou 
biobazény podobat klasickým bazénům, 
ale poskytují zážitek z koupání v biologicky 
čištěné přírodní vodě. 
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Na rozdíl od koupacích jezírek, která se zde 
staví už druhé desetiletí, je technologie 
biobazénů v České republice poměrně nová. 
Členové Asociace biobazénů a jezírek se s ní 
seznámili díky vzdělávacímu programu „Kva-
lifikovaný stavitel koupacích jezírek“, jehož 
lektoři byli především ze zahraničí, zejména 
z Německa a Rakouska. Součástí vzdělávání 
byly i odborné exkurze do těchto zemí. Na 
nich si účastníci kurzu ověřili, že princip 
„biobazénu“ opravdu funguje. Proto se snaží 
tyto progresivní technologie zavést i u nás. 
Nejlepší způsob, jak přesvědčit zákazníka 
o výhodách biobazénu, je ukázat mu ho. To 
je jeden z důvodů, proč biobazén postavila 
ve svém areálu firma Ekogreen. 
Biobazén je postaven podle „Standardů pro 
plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek 
a biobazénů“. Jedná se o biobazén s biofil-
trem – typ IV. Kromě technologie biofiltru 
je důležité, že materiály použité v  jezírku 
splňují podmínky uvedené ve „Standardech“. 
To znamená, že „nesmí ovlivnit hodnotu pH 
vody tak, aby došlo v 24hodinovém průměru 
k dlouhodobému (více než tři týdny trvajícímu) 
posunu hodnoty pH mimo rozsah pH 8,0 až pH 
8,5. Snahou je dosáhnout hodnoty pH ve smyslu 
udržování vápenato-uhličitanové rovnováhy 
optimálně kolem pH 8,4. Použitím štěrku, ka-
menů, betonu, lepidla na dlaždice, spárovacích 
hmot, malty pro beton a kameny apod., se ne-
doporučuje vnést na 100 m³ biobazénu více než 
50 g fosforu, tvořícího potenciálně rozpustnou 
zásobu tohoto prvku. Zároveň každý materiál 
bude mít obsah extrahovatelného fosforu 
menší než 6 mg/kg.“

TECHNICKÉ PARAMETRY BIOBAZÉNU:
Celková velikost: 6 x 9 m
Velikost koupací (užitkové) části: 3 x 6 m
Hloubka koupací části: 2 m
Skimmerové jezírko: 3 x 3 m
Skimmerová klapka: 250 x 490 mm, 
materiál nerez
Dřevěná terasa: 14 m², materiál modřín
Dřevěné schody: materiál akát
Technologie: Hydrobalance, čerpadlo 
OASE AquaMax Eco Premium 12 V, 95W, 
provoz 24 hodin/den – trvalý provoz
Folie: PVC P, 1,5 mm, barva olivová (Mul-
tiplan), svařováno metodou horkého 
klínu, detaily horkým vzduchem
Realizace: 10–11/2013, dokončení 
4/2014, výsadba rostlin 6/2014

BIOBAZÉN U SÍDLA FIRMY EKOGREEN
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Lány na Důlku 10
530 02 Pardubice

Tel./fax  466 971 089
Mobil:  602 483 193

E-mail: ekogreen@ekogreen.cz 
www.ekogreen.cz

FILTRAČNÍ SYSTÉM
V biobazénu je použit filtrační systém HYD-
ROBALANCE, který se vyznačuje především 
blízkým sepětím s přírodou. Díky podpoře 
biologických procesů, které se také přirozeně 
vyskytují v řekách, dochází za malé spotřeby 
energie k  maximálnímu omezení živin ve 
vodě. Filtrační systém je založen na principu 
mechanicko-biologické ochrany vody. Pevné 
minerální a  organické nečistoty se z  vody 
odstraňují přefiltrováním přes vrstvy štěrku 
16/32 mm a  4/8 mm, pod kterými bývá 
umístěn filtr Hydrobalance. Filtry se nejčastěji 
umísťují do malé oddělené části biobazénu 
(tzv. skimmerové jezírko), kde by měl být 
v hlavním směru větru osazen také sběrač 
nečistot. Přes čerpadlo a filtr se nasávaná voda 
dostává jako proud potoka nebo tryskou 
v protilehlých částech do užitkové (hlavní) 
části nádrže. Tak vzniká povrchový proud, kte-
rý transportuje hrubé plovoucí nečistoty do 
sběrače. Odtud mohou být případně odstra-
něny podběrákem (sítí). Filtr HYDROBALANCE 
může být umístěn také v břehové regenerační 
části. Vzhledem k tomu, že biofilm ve filtru 
nevyžaduje žádné světlo, může být filtr in-
stalován i v podzemních nebo vyrovnávacích 
nádržkách např. pod molem. 
HYDROBALANCE je jediný filtrační systém, 
který využívá pomalé i rychlé filtry v jednom 
společném filtračním systému. Kromě fyzikál-
ně chemických procesů probíhají na náplni 
filtru i  procesy biochemické. Na povrchu 
nebo v meziprostoru filtru postupně narůstá 
tzv. biologická blána (biofilm), s  intenziv-
ním oživením aerobními mikroorganismy, 
zvláště řasami. Na tento biofilm se také 
látky, především koloidní a suspendované, 

adsorbují. Substrátem mikroorganismů je 
organická hmota obsažená ve vodě, která je 
tímto procesem mineralizována. Čím větší je 
tato plocha, tím je také větší oblast, která je 
mikroorganismům k dispozici. Čím rozmani-
těji je toto prostředí utvářeno, tím lépe celý 
systém funguje, protože různé druhy mikro-
organismů upřednostňují také různé vodní 
podmínky. Po čase (cca deseti týdnech) je 
nutná regenerace biofiltru, protože nárůst 
biofilmu je tak velký, že by se začal odlupovat 
a vracet zpět do jezírka. Čištění filtru se pro-
vádí tak, že se vypne cirkulace,  což zastaví 
průtok vody jezírkem. Tím vznikne anaerobní 
prostředí, biofilm odumře a odpadne od 
povrchu, na kterém narůstal. Po přibližně 
osmačtyřiceti hodinách se odumřelý biofilm 
vypláchne mimo jezírko. Potom se znovu 
zapne cirkulace a začíná nová fáze nárůstu 
biofilmu.  ■

Text redakce s příspěním 
Ing. Martina Panchartka a Ing. Jiřího Šimky

foto: archiv firmy Ekogreen, s.r.o.

Instalace filtračního systému HYDROBALANCE
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SEZNAM ČLENŮ ASOCIACE BIOBAZÉNŮ A JEZÍREK

NAŠI ODBORNÍCI PRO VAŠE JEZÍRKO

3D-Zahrady s.r.o.
Řečice 145, 592 33 Radešínská Svratka
Tel.: 776 589 556, 774 589 539
E-mail: info@3d-zahrady.cz, www.3d-jezirka.cz

ACRE, spol. s.r.o.
Smetanova 568, 281 51 Velký Osek
Tel./fax: 283 841 040, 283 842 039
e-mail: info@acre.cz, www.acre.cz

ACRIS zahrady s.r.o.
Slunečná 4548, 760 01 Zlín
Tel.: 604 460 786, e-mail: info@acris.cz
www.acris.cz

Aquavaria s.r.o.
Universitní ul. 33, 320 11 Plzeň
Tel.: 377 421 625, e-mail: aquavaria@volny.cz
www.aquavaria.cz

BAOBAB – péče o zeleň s.r.o.
252 62, Únětice 3, Tel.: 224 319 917
e-mail: baobab@baobab.cz, www.baobab.cz

Cercis s.r.o. (Ing. Petr Klíma Ph.D.)
Drobného 316/56, 602 00 Brno
Tel.: 603 950 930, e-mail: info@cercis.cz
www.cercis.cz

Česká zahrada K + P
Větrná 671, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Tel: 606 623 669
e-mail: ceskazahrada@centrum.cz, www.ceskazahrada.cz

DIKÉ ZAHRADY s.r.o.
Příšovice 224, 463 46 Příšovice
Tel.: 604 204 835
e-mail: zahrady@dike-centrum.cz
www.dike-zahrady.cz

Ekogreen, s.r.o.
Lány na Důlku 10, 533 31 Pardubice
Tel./fax: 466 971 089
e-mail: ekogreen@ekogreen.cz, www.ekogreen.cz

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.
Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov, Tel.: 607 915 125
e-mail: neckarova@ekoimpex.cz, www.ekoimpex.cz

Gabriel s.r.o.
České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 733 244, fax: 416 731 627
e-mail: gabriel.tomas@gabriel.cz, www.gabriel.cz

GARPEN – zahradní architektura a služby
U Skalky 16, 181 00 Praha 8
Tel.: 233 542 925, fax: 233 542 925
e-mail: info@garpen.cz, www.garpen.cz

Green engineering s.r.o.
Samoty 2124, 397 01 Písek, Tel.: 723 015 944
e-mail: jiri@zahrady-hajek.cz
www.zahrady-hajek.cz

Greenplan s.r.o.
Lány na Důlku 10, 530 02 Pardubice
Tel.: 602 483 193
e-mail: greenplan@greenplan.cz

HORTISCENTRUM s.r.o.
Komenského 220, 667 01 Židlochovice
Tel.: 547 231 040, fax: 547 238 711
e-mail: hortis@hortis. net, www.hortis.net

Ing. Jiří Vrbas – „ KVĚT“
Nádražní 155, 664 08 Blažovice
Tel./fax: 544 243 854
e-mail: vrbas@vrbas.cz
www.vrbas.cz

Ing. Miroslav Řehák
Dřísy 211, 277 14 Praha-východ
Tel: 602 148 461
e-mail: rehakmiroslav@seznam.cz

Ing. Pavel Lehovec – Zahradnictví
Říčanská 77, 252 43 Průhonice
Tel.: 267 750 492, fax: 267 750 492
e-mail: pavel.lehovec@seznam.cz

Ivánek – Zeman, v.o.s.
Žabeň 55, 738 01 Žabeň
Tel.: 558 655 441, fax: 558 655 443
e-mail: ivanek@ivanek-zeman.cz
www.ivanek-zeman.cz

Jirmus zahradnické služby s.r.o.
Hlinná č.p. 8, 41201 Litoměřice
Tel.: 606 816 572
e-mail: info@zahrady-jirmus.eu
www.zahrady-jirmus.eu

Kavyl spol. s r.o.
Mohelno 452, 675 75 Mohelno
Tel/Fax: 541 243 986
e-mail: brno@kavyl.cz
www.kavyl.cz

KEJHA-SUK, zahradnické služby
Malostranské nám. 2, 118 00 Praha 1
Tel./fax: 241 062 406, 
603 869 007, 602 373 589, 603 428 118,
e-mail: zahradnici@volny.cz
www.volny.cz/zahradnici

Lege Artis zahrady s.r.o.
Keltů 920, 165 21 Praha 6
Tel.: 776 667 540
e-mail: info@LA-zahrady.cz
www.LA-zahrady.cz

Lukáš Rajtr – Zahradnictví
Dřevčice č.p. 65, 250 01 Brandýs nad Labem
Tel: 608 927 158, 326 907 658
e-mail: info@realizacezelene.cz, www.realizacezelene.cz

Michal Vránek
Blatské sídliště 589, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Tel./fax: 381 582 689, 602 425 669
e-mail: info@vranek.cz
www.vranek.cz

Milan Šplíchal
Lipec 87, 281 26 Týnec nad Labem
Tel.: 602 615 550, fax: 321 789 241
e-mail: splichal@moment.cz
www.splichal-cz.cz

PARK sadovnické 
a krajinářské úpravy s.r.o.
Je Dukovany, 675 50 Je Dukovany
Tel./fax: 561 105 636, 777 326 184
e-mail: park@trebicsko.com
www.park.trebicsko.com

Pecina s.r.o.
Okrasné vodní plochy
Na Oboře 876, 276 01 Mělník
Tel: 777 794 451
e-mail: info@rybniky-pecina.cz
www.rybniky-pecina.cz

Přírodní stavby, zahradní architektura
– Ing. Vojtěch Halámek
Stříbský mlýn 5/6, 664 91 Ivančice,
Tel.: 608 866 687, e-mail: halamek@mezibrehy.cz
www.zahradniarchitektura.cz

RAINING service s.r.o.
683 04 Drnovice 79
Tel.: 724 418 171, e-mail: raining@zavlaha.eu
www.zavlaha.eu

Roman Papík – Profi Aquarium
Jezírkové centrum Čeperka
Dříteč 109, 533 05 Dříteč
Tel.: 777 759 122
e-mail: urbanec@profi -aquarium.cz
www.profi-aquarium.cz, www.jezirkove-centrum.cz

Vladimír Marek
Moskevská 2998, 272 04 Kladno
Tel.: 604 476 283, www.puskvorec.cz
e-mail: v. marek@email.cz
www.zahrady-marek.cz

WEISS & WILD, s.r.o.
Konojedská 41, 100 00 Praha 10
Tel.: 603 924 117
e-mail: ivoweiss@seznam.cz
www.weissawild.cz

ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Železniční 469/4, 772 11 Olomouc
Tel.: 585 315 022, fax: 585 315 023
e-mail: kancelar@zahrada-olomouc.cz
www.zahrada-olomouc.cz

Zahradnictví Šimková, s.r.o.
Bystřice č. 1139, 739 95 Bystřice nad Olší
Tel.: 777 004 752, e-mail: simka@volny.cz
www.zahradnictvi-simkova.cz

OBCHODNÍ ČLEN
DOLTAK s.r.o.
Komořany 2, 68301 Rousínov
e-mail: dolezal@doltak.cz www.doltak.cz

PROXIM s.r.o.
Stará Obec 318, 533 54 Rybitví
Tel.: 466 531 635,602 164 992
e-mail: kroupaml@proxim-pu.cz 
www.proxim-pu.cz, www.probazen.com

stav k 15. 6. 2014
www.abaj.cz
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HOSPODÁRNOST ZELENÝCH STŘECH

Jinak řečeno: jsou-li ekologická opatření 
investorova nákladnější, než kolik přinesou 
užitku vyjádřeného v  penězích, nemá ta-
kové opatření v  dlouhodobé perspektivě 
žádnou šanci se prosadit. Příznivci zelených 
střech proto více než cokoli jiného potřebují 
vyvrátit ekonomické předsudky a  přinést 
pádný důkaz, že zelené střechy jsou výhodné 
i z dlouhodobého hlediska.  Autor článku Fritz 
Hämmerle z Německa dokládá  na příkladu 
extenzívní zelené střechy s  definovanými 
vlastnostmi, že i z čistě ekonomického po-
hledu investora se zelená střecha v dlouho-
dobém horizontu vyplatí.

ZELENÉ STŘECHY

Z POHLEDU INVESTORA Autor: Fritz Hämmerle, 

překlad Ing. Jitka Dostalová, foto archiv ZeS

Tabulka č. 1 – Extenzívní zelená střecha s vícevrstvou skladbou, tl. 11 cm
Konkrétní příklad z praxe, 1000 m² střešní plochy

Druh nákladu Náklad na 1 m²

Náklady na realizaci vegetačního souvrství do přejímky 17,- €/m²

Náklady na péči a údržbu po dobu 40 let 17,- €/m²

Další náklady na statická opatření uvažovaná podle aktuálních hodnot 
jako průměr

10,- €/m²

Celkové náklady pro investora 44,- €/m²

ANALÝZA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI 

Náklady
Mezi vysokou ekologickou hodnotou zelené 
střechy a náklady na ni existuje přímá sou-
vislost. Má-li být zásah do přírody způsobený 
výstavbou částečně kompenzován, musí mít 
zelená střecha vysoký kvalitativní standard. 
Vegetační souvrství s  objektivně prokaza-
telnou vysokou ekologickou hodnotou mají 
svou nezandedbatelnou cenu. Tuto částku 
musí investor vydat na pořízení a  údržbu 
zelené střechy, chce-li dosáhnout předpo-
kládaného užitku.

Ozeleňování střech přináší beze sporu řadu pozitivních vlivů, především v oblasti ekologie. Příznivé 

účinky zelených střech se však projevují i ve stavební fyzice. To, že se zatím realizuje pořád málo 

zelených střech, je dáno náklady na zřízení a následnou údržbu zelené střechy. Má-li investor málo 

peněz, nebude se příliš věnovat ekologickým záležitostem. 

POTENCIÁLNÍ ÚSPORY
Zelené střechy mají pozitivní vliv jak v oblasti 
ekologie, tak i stavební fyziky. Chrání střešní 
plášť před vlivy, které mohou vést k akutnímu 
poškození a  k  urychlení procesu stárnutí. 
Skladba funkčních vrstev vegetačního sou-
vrství a  vegetace velkou měrou přispívají 
k ochraně budovy před ztrátou tepla. Pře-
devším však zelená střecha ušetří vysoké 
náklady na energii pro klimatizaci budov 
v letním období. 
Užitek se dá pro provozovatele budovy se 
zelenou střechou vyjádřit konkrétními čísly 
(viz. tabulka č. 2). Při nákladech 44 €/m² to 
ještě není pro zelenou střechu žádná ekono-
mická výhra. Zjistili jsme nanejvýš přibližné 
vyrovnání nákladů a dlouhodobých úspor.

ROZHODUJÍCÍ VÝHODA 
ZELENÝCH STŘECH
Vědecká zkoumání prokazují, že za nejvý-
znamnější vlastnost zelených střech lze 
považovat zadržování (retenci) vody. Zelené 
střechy fungují jako gigantická retenční za-
řízení na srážkovou vodu.  Plocha 17 000 m² 
extenzívně ozeleněných střech nahradí jednu 
retenční nádrž. Obce díky zeleným střechám 
mohou ušetřit spoustu peněz. Mnohá města 
přenášejí tuto výhodu dále na své občany 
tím, že jim pro objekty se zelenou střechou 
poskytují slevu na stočném. Mnoho obcí 
již má sazby na stočné za srážkovou vodu, 
které zvýhodňují zelené střechy. Na slevu už 
existuje právní nárok.
Propočítejme úsporu na příkladu majitele 
domu v  německém Bonnu. Město Bonn 
poskytuje svým občanům ročně slevu 1,03 € 
za každý metr čtvereční zelené střechy. Za čty-
řicet let životnosti zelené střechy činí úspora 
41,20 €/m² (viz tabulka č. 3).
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Tabulka č. 2

Potenciální úspora Zdůvodnění Úspora na 1 m²

Prodloužení 
životnosti střešního 
pláště – hydroizolace

V této analýze budeme předpokládat pro-
dloužení životnosti o 60% – z 25 let na 40 let. 
Náklady na kompletní hydroizolaci činí  
55,- €/m², z toho 60 %

33,- €/m²

Tepelně izolační efekt

Spolehlivé informace stále nejsou k dispozici, 
budeme tedy vycházet z toho, že tepelně 
izolační schopnost zelené střechy odpovídá cca 
2,5 cm běžné tepelné izolace. Úspora tepelné 
izolace 2,5 cm

3,- €/m²

Snížení nákladů  
na opravy

Zelená střecha chrání před poškozením. Před-
pokládaná úspora

4,- €/m²

Dosavadní možná úspora pro investora 40,- €/m²

Tabulka č. 3 – Srovnání ekonomické efektivnosti extenzívní zelené střechy

Potenciální úspora Náklady na zelenou 
střechu za 40 let

Přínos v oblasti stavební fyziky 40 €/m²  44 €/m²

Úspora (stočné) 41,20 €/m²

Potenciální úspora 81,20 €/m²

Celková úspora pro investora 37,20 €/m²

Tato analýza ekonomické efektivnosti prokazuje, že zelená střecha se pro investora vyplatí.  
Ekonomické předsudky, které představovaly nejvážnější argument proti zeleným střechám, 
jsou tímto vyvráceny. Zelené střechy jsou ekonomické.

PODPOŘTE ROZVOJ ZELENĚ NA STŘE-
CHÁCH VYPLNĚNÍM DOTAZNÍKU
Na webových stránkách www.zelenestrechy.
info v oddíle Zelené střechy a fasády je k vy-
plnění formulář, jehož pomocí chceme zjistit, 
kolik a jakých ozeleněných střech je v České 
republice v současnosti a  jak se tento stav 
bude měnit.  Prosíme majitele objektů, firmy, 
které zeleené střechy realizují,  projektanty 
a projekční kanceláře, aby vyplnili jednodu-

EVIDENCE REALIZOVANÝCH ZELENÝCH STŘECH V ČESKÉ REPUBLICE
Střechy, pláště a stropy stavebních objektů mohou 

být využity jako plochy zeleně s vysoce pozitivním 

účinkem pro životní prostředí. Přesto jsou stále 

nedoceněné a opomíjené. Cílem odborné sekce 

Zelené střechy (ZeS) je podporovat ozeleňování 

střech a stěn buvov. V České republice však ne-

existují žádné relevantní statistické údaje o tom, 

jaká je plocha ozeleněných střech a jakého typu 

tyto střechy jsou. Zjišťování současného stavu je 

jednou z aktivit projektu „Zelené střechy – zdravé 

prostředí do měst“ podporovaného Ministerstvem 

životního prostředí České republiky, který realizuje 

ZeS v roce 2014. 

chý dotazník. Výsledky budeme průběžně 
uveřejňovat na webových stránkách a  na 
facebooku. 
Dotazník obsahuje tyto otázky:
• typ objektu, na kterém je zelená střecha 

realizována:
• Forma ozelenění a výměra zelené střechy, 

která se na objektu nachází
• Identifikace stavby 
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ACRE spol. s r.o. Smetanova 568, Velký Osek 286 51 603 844 990 vokalova@acre.cz www.acre.cz

Acris zahrady s.r.o. Slunečná 4548, Zlín 760 05 774 625 017 info@acris.cz www.acris.cz

Agrostis Trávníky, s.r.o. Npor. Krále 16, Rousínov 683 01 773 826 682 agrostis@agrostis.cz www.agrostis.cz

Bauder s.r.o. Chodovská 3/228, Praha 141 00 777 266 097 hubert.ertelt@bauder.cz www.bauder.cz

Česká zahrada K + P Větrná 671, Veselí n Lužnicí 391 81 606 623 669 ceskazahrada@centrum.cz www.ceskazahrada-kp.cz

DIKÉ ZAHRADY s.r.o. Příšovice 224 463 46 604 204 835 zahrady@dike-centrum.cz www.dike-zahrady.cz

Dörken s.r.o. Nad Vinným potokem 2, Praha 101 11 261 005 200 dorken@dorken.cz www.dorken.cz

EKOGREEN s.r.o. Lány na Důlku 10, Pardubice 530 02 602 483 193 ekogreen@ekogreen.cz www.ekogreen.cz

Ekrost s.r.o. Krátká Ves 66 582 22 777 720 134 info@ekrost.cz www.ekrost.cz

GABRIEL s.r.o. České Kopisty 208, Litoměřice 412 01 605 201 881 gabriel.tomas@gabriel.cz www.gabriel.cz

GreenVille service s.r.o. Jahodová 20, Brno 620 00 606 658 099 greenville@greenville.cz www.greenville.cz

Ing. Jiří Hájek – Zakládání zahrad Olešná 82, Bernartice 398 43 602 463 562 jiri@zahrady-hajek.cz www.zahrady-hajek.cz

Ing. Martin Závodný Lískovecká 2867, Frýdek-Místek 738 01 777 887 391 zavodny@email.cz www.multiweb.cz/zavodny

Ivánek-Zeman, v.o.s. Žabeň 55 738 01 733 777 812 ivanek@ivanek-zeman.cz www.ivanek-zeman.cz

Jaroslav Pešička – Garpen U Skalky 16 181 00 603 429 569 info@garpen.cz www.garpen.cz

Kaše-zahradnické služby Masarykovo nám. 18, Jílové u Prahy 254 01 603 779 985 info@zahradnickesluzby.cz www.zahradnickesluzby.cz

OK GARDEN s.r.o. Sládkovičova 1233/21, Praha 164 00 602 354 304 okgarden@okgarden.cz www.okgarden.cz

Park sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o. JE Dukovany 675 50 777 326 192 fug-alf@seznam.cz www.park.trebicsko.com

RAINING service s.r.o. Drnovice 79 683 04 724 418 171 raining@zavlaha.eu

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., 
divize ISOVER

Počernická 272/96, Praha 108 03 296 411 735 info@isover.cz www.isover.cz

Tilia Garden s.r.o. Olšanská 54/3, Praha 130 00 725 000 132 tilia-garden.sro@seznam.cz www.tiliagarden.cz

Václav Straka Litvínovická 1492/10a, České Budějovice 370 01 602 272 848 info@stromovkacb.cz

ZAHRADA Olomouc s.r.o. Železniční 469/4, Olomouc 772 11 602 743 430 j.opravil@zahrada-olomouc.cz www.zahrada-olomouc.cz

Zahradní Architektura Kurz s.r.o. K Holému vrchu 1091, Praha 155 00 602 374 288 kurz@zakurz.cz www.landscaping.cz

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA MARTINOV s.r.o. Martinov 279, Kostelec n. Labem 277 13 603 520 771 zahrarch@zahrarch.cz www.zahrarch.cz

ZAHRADY HANYZ s.r.o. Škrbeňská 558, Šenov 739 34 603 412 003 kuchar@zahrady-hanyz.cz www.zahrady-hanyz.cz
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Zelené střechy mají pro životní prostředí ve velkých městech nesmírný ekologický a ekono-
mický význam. Posláním odborné sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně 
je podporovat ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí jako součásti 
udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel. Abychom zvýšili 
povědomí a informovanost veřejnosti, odborných kruhů i státní správy o této problematice, 
připravili jsme projekt „Zelené střechy – zdravé prostředí do měst“, který pro rok 2014 získal 
podporu ministerstva životního prostředí ve výběrovém řízení na podporu projektů nestát-
ních neziskových organizací.  

Sledujte webové stránky www.zelenestrechy.info a Facebook „Zelené střechy“. 
Dozvíte se informace z uskutečněných akcí i z akcí, které připravujeme.

„ZELENÉ STŘECHY  
– ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ DO MĚST“ 

V rámci projektu bude sekce Zelené střechy realizovat následující aktivity:

Systém evidence „zelených střech“ v ČR květen–prosinec

Prezentace „zelených střech“ na veletrzích leden, březen, duben, září

Soutěž „Zelená střecha roku“ červen–září

Cyklus přednášek „Zelené střechy“ v krajských městech říjen, listopad

Odborná exkurze do Rakouska 24. června: Vídeň, září-říjen: Linec



PARKY PRO ŽIVOT – ZAHRADY PRO RADOST

Interaktivní zahrada 
Interaktivní zábavná zahrada je plnohod-
notnou součástí expozice Centra ekologické 
výchovy v areálu  Záchranné stanice v Bar-
tošovicích na Moravě. Významným prvkem 
zahrady je vodní hra i další zábavné a naučné 
prvky pro zvědavé a tvořivé návštěvníky.

Smyslová zahrada 
Hlavní myšlenkou projektu zahrady MŠ a ZŠ 
v Novém Jičíně bylo vytvořit prostor, slou-
žící k výuce, hře a rehabilitaci dětí s  těžkým 
zdravotním postižením. Prostor je členěn na 
několik funkčních zón doplněných herními 
prvky pro smyslovou i motorickou aktivaci. 

NAD ZEMÍ – zahrada MŠ v Krnově
Hlavním tématem zahrady je vše co souvisí 
s pohybem či životem NAD ZEMÍ… království 
ptáků, hmyzu, opic, netopýrů, veverek. Her-
ním principem je nácvik obratnosti, rovno-
váhy, odvahy, odhadnutí vlastních možností 
a nastavení citu pro vlastní bezpečnost. 

TERÉNKY – odpočinková a sportovní zóna
Obnovou zanedbaného území v Brně-Sla-
tině vznikla rekreační plocha se současným 
výrazem. Výškově areál překonává úroveň 
12 m a vytváří pestrý vzor rozmanitých pro-
storových útvarů, povrchů se vzrostlými stro-
my, keři a plochami udržovaných trávníků. 

Dům – nedům
Hlavní vstup do ZOO Olomouc stírá hranice 
mezi architekturou a  přírodou. Návětšvník 
přichází po betonové ploše, která evokuje 
vyschlou rozpraskanou bezútěšnou krajinu 
od přírody odtrženého světa. Ta se však po 
průchodu branou promění v chodník z dře-
věných desek, který ho vede do prostředí 
plného zvířat, rostlin, zvuků, vůní přírody. 

PARK POD PLACHTAMI v Novém Lískovci 
Nejmladší brněnský park vznikl na místě 
poznamenaném stavební činností a dlouhou 
dobu ležícím ladem. Retenční nádrž napájená 
vodou ze střech panelových domů je příkla-
dem, jak snížit nárok na městskou kanalizaci. 
Park ukazuje cestu, jakou by se mohla ubírat 

humanizace panelových sídlišť s využitím 
prostředků přátelských k životnímu prostředí.
 
Revitalizace říčního ostrova v Sušici 
Revitalizace citlivě vyřešila vegetační úpravy 
na Santosu a podtrhla jeho charakter lužního 
lesa. Architektonické řešení vytvořilo z ost-
rova pomyslnou loď na Otavě. Zlepšilo se 
zázemí pro návštěvníky, vznikla nová hřiště, 
obnoven byl kuželník a propojovací kanál.  

Keltský park v Dolních Břežanech
Velkorysý centrální park tvoří klidovou a rela-
xační oblast v centru obce Dolní Břežany. Kelt-
ský park vznikl rekultivací nevzhledné skládky 
zeminy a rybníku s mokřady. Park připomíná 
historickou etapu osídlení území pohanskými 
předky. Na dávnou historii odkazují kamenné 
a dřevěné prvky v parku.

KY.BY Bylinková a květinová zahrada
V  bývalém sadu na rozloze 20 arů, přímo 
uprostřed vesnice Chlumany vznikl prostor 
vhodný pro relaxaci i nákup čerstvých byli-
nek, květin a sezónních plodů.

Park U Plzeňské brány v Rokycanech
Cílem rekonstrukce bylo oživit a zatraktivnit 
cenný prostor v  centru města – na území 
městské památkové zóny, s téměř stovkou 
staletých lip. V místě parku se se v minulosti 
nacházel hřbitov. V rámci rekonstrukce byl 
původní starý park rozšířen o novou část. 

„Projít a nepřerušit“ – revitalizace 
Gahurova prospektu ve Zlíně
Koncepce řešení je založená na naplnění 
jednoduché ideje: umožnit lidem volný 
pohyb v  prostoru, který je kultivovaný, 
čistý, přehledný a funkční. Tedy vztahovat 
projekt jak k lidskému, tak k urbanistickému 
měřítku. ■

red

PARKY PRO ŽIVOT, ZAHRADY PRO RADOST – IV .
Představení nejúspěšnějších děl soutěže Park roku 2014, Zahrada roku 2014  
a Zelená střecha roku 2014  z pohledu porotců, projektantů, investorů, realizátorů

12. září 2014 – Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum

10.00 Zahájení semináře 
10.00–12.00 I. BLOK – Zelené střechy roku 2014
12.00–13.00 Přestávka na oběd
13.00–15.00 II. BLOK: Zahrady roku 2014 
15.30–18.00 III. BLOK: Parky roku 2014

19.30  Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  
Park roku 2014, Zahrada roku 2014, Zelená střecha roku 2014  
společenský večer s rautem

Více informací a přihláška na www.szuz.cz

Výsledky soutěže Park roku 2014 a Zahrada roku 2014 vyhlásí zástupci pořadatele Svazu zakládání 

a údržby zeleně v Lednici 12. září 2014. Odborná porota projela v posledním červnovém týdnu celou 

Českou republiku a zhodnotila jedenáct parků a osm soukromých zahrad. O svoje poznatky a zážitky se 

členové poroty podělí s účastníky semináře Parky pro život – zahrady pro radost, který bude předcházet 

vyhlášení výsledků. Soutěžní díla představí ze svého pohledu i investoři, projektanti a realizátoři. Zde je 

drobná ochutnávka, na co se mohou účastníci semináře těšit.

SOUTĚŽ PODPORUJÍ

SZÚZ
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Prvním v nabídce je hnojivo Spring, které je 
vhodné pro jarní start trávníku a podporu 
růstu. Hnojivo Summer je určené pro letní 
měsíce, kdy je trávník vystaven vysokým 
teplotám. Pro podzimní hnojení je připra-
veno hnojivo Autumn, které zajistí dobrou 
přípravu trávníku na přezimování. Tyto tři 
základní hnojiva jsou doplněna o další dva 
typy se specifickým určením. Hnojivo Pre-
-seed lze využít pro nové výsevy a doplnění 
živin po regeneračním zásahu. Hnojivo s ná-
zvem Once a Year „jednou za rok“ napovídá 
již svým názvem co od hnojiva očekávat. 
Toto hnojivo je určené na plochy, u kterých 
je minimalizována možnost pravidelného 
hnojení v průběhu roku. Živiny jsou u tohoto 
hnojiva uvolňovány pozvolna po dobu 6 
až 8 měsíců. Všechny hnojiva jsou v balení 
15 kg, které umožňuje dobrou manipulaci 
a skladování. 

GARDEN BOOM
CELOROČNÍ PÉČE O TRÁVNÍKY

Další částí řady Garden Boom jsou travní 
směsi. V nabídce jsou dvě základní směsi pod 
označením Sport a Park. Tyto travní směsi jsou 
doplněny o Regenerační travní směs, kterou 
je možné využívat pro opravné zásahy, jak 
v okrasných, tak i zátěžových trávnících. Travní 
směsi pod značkou Garden Boom obsahují 
travní odrůdy, které se řadí mezi špičku do-
stupnou na evropském trhu. Všechny tři travní 
směsi jsou v balení 10 kg. 

ČAS LETNÍ PÉČE O TRÁVNÍK S HNOJIVEM 
GARDEN BOOM SUMMER 
Pomalu se blíží letní období a trávník bude 
opět vyžadovat přísun živin, tak jako v jar-
ním období. Po jarní aplikaci Garden Boom 
Spring, kde byl kladen důraz především na 
nastartování trávníku pomocí vyššího podílu 
dusíku, přichází čas na další druh hnojiva. 
Období červen–červenec je vhodné pro 
aplikaci Garden Boom Summer s  vyšším 
podílem draslíku. A proč je draslík v tomto 
období důležitý? Je to prvek, který ovlivňuje 

buněčnou stavbu rostlin. Tím draslík podpo-
ruje odolnost trav vůči suchu a chorobám. 
S přihlédnutím k pozitivním vlastnostem pro 
trávníky je vhodný vzájemný poměr draslíku 
vůči dusíku v letních hnojivech pro trávníky 
v poměru 1:1 až 1:2.
Hnojivo Garden Boom Summer je určené pro 
letní období červen až srpen. V těchto měsí-
cích bývá často trávník vystaven stresovým 
vlivům v důsledku vysokých teplot a mož-
ného výskytu chorob. Poměr živin je připra-
ven pro tyto stresové podmínky a zároveň 
podporuje trávník v růstu. Základem je opět 
dusík (N), který podpoří růst trávníku. Obsah 
dusíku je upraven oproti jarnímu hnojivu 
tak, aby trávník narůstal pozvolna. Fosfor (P) 
v tomto druhu hnojiva není obsažen i proto, 
že je dodán vždy v dávce hnojiva v jarním 
období. Velice důležitou složkou letního 
hnojiva je již zmíněný draslík (K). Díky jeho 
přítomnosti dodáme trávníku živinu, která 
zajistí vysokou odolnost a dobrou regeneraci 
vůči stresovým podmínkám. Poslední z řady 
živin je hořčík (MgO), který příznivě ovlivňuje 
barvu trávníku a tím jeho vzhled a celistvost. 
Živiny v  hnojivu Garden Boom Summer 
jsou ve složení NPK 20-00-20 + 2 MgO a do-
poručená dávka hnojiva by měla být 30 až  
40 g/m². Balení 15 kg odpovídá ploše 375 až 
500 m² dle dávky. ■

 
Ing. Libor Zítko

obch. manažer pro zahradní  
a parkové realizace

AGRO CS a.s.

REKLAMNÍ PREZENTACE

V letošním roce na trh vstoupila nová profesionální řada hnojiv a osiv firmy AGRO CS a.s. pod značkou 

Garden Boom. Důvod vzniku této nové řady je poskytnout ucelenou profesionální řadu hnojiv a osiv 

včetně aktivní marketingové podpory této značky. Hnojiva značky Garden Boom se řadí do kategorie 

dlouhodobých hnojiv a v nabídce je pět druhů – typově rozdělených dle ročních období.

Více o produktech, možnosti získání  
a včetně poradenství naleznete na www.gardenboom.com
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VYHLAŠUJE 1 . ROČNÍK SOUTĚŽE

ZELENÁ STŘECHA ROKU 2014

ZELENÉ STŘECHY
ODBORNÁ SEKCE PŘI SVAZU
ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ

POD ZÁŠTITOU MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí 
jako součásti udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací 
staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

1) Zelená střecha na rodinném domě 
(nebo jeho části – garáž, přístřešek…)
Minimální plocha přihlášené zelené střechy je 40 m².
Do soutěže mohou být přihlášeny jak extenzivní, tak i intenzivní 
zelené střechy, případně kombinace obou forem. 

2) Veřejná zelená střecha 
– na objektu veřejného nebo podnikatelského charakteru
Minimální plocha přihlášené zelené střechy je 100 m². 
Do soutěže mohou být přihlášeny jak extenzivní, tak i intenzivní 
zelené střechy, případně kombinace obou forem.

Mediální partneři: 

Soutěž podporují:

PŘIHLÁŠENÍ STAVEB
Přihlášku do soutěže může podat každá fyzická nebo právnická 
osoba, která dílo prováděla nebo se podílela na jeho financování, 
projekci nebo realizaci, či je provozovatelem nebo vlastníkem stavby. 

Uzávěrka přihlášek 31. 7. 2014

Hodnocení přihlášených děl odbornou porotou 15. 8. – 6. 9. 2014.

Vyhlášení výsledků 12. září 2014 v Zámecké jízdárně v Lednici.

Přihláška a více informací na www.zelenestrechy.info.cz


