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Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně

SVAZ
ZAKLÁDÁNÍ
A ÚDRŽBY
ZELENĚ
PŘIJĎTE NÁS
NAVŠTÍVIT DO NAŠÍ
GREEN KANCELÁŘE
V OTEVŘENÉ
ZAHRADĚ
NA ÚDOLNÍ 33,
602 00 BRNO

Volejte ředitelce
Janě Šimečkové
na číslo 777 581 544.

VÁŽENÍ A MILÍ ČLENOVÉ,
Jsou to právě dva roky, co vás pravidelně informujeme každý měsíc
o svazovém dění. První měsíc nového roku uplynul velmi rychle a my Vám
přinášíme jeho stručný přehled slovem i obrazem.
Nejdůležitější akcí bylo
Shromáždění členů svazu a jeho
odborných sekcí, prezentovali
jsme naše sdružení na Trendech
v Obříství i Zelené burze na
brněnském výstavišti
a v neposladní řadě jsme
uspořádali dvě vzdělávací akce.
Přeji Vám pěkné počtení
Vaše kancelářská zahradnice Hana

Volejte tajemnici
Haně Pijákové
na číslo 775 581 544.
Pište nám oběma na e-mail
info@szuz.cz nebo na osobní
e-mail simeckova@szuz.cz
a pijakova@szuz.cz.
Sledujte naší svazovou činnost
na www.szuz.cz a facebooku.
Peníze nám posílejte na
č. ú. 156433910/600, GE Moneta
Money Bank nebo Fio Banka
2301112937/2010.
Oficiálně jsme spolek vedený
u Krajského soudu v Brně,
L 8536, IČO: 26529831,
DIČ:CZ26529831.

Letošní Shromáždění členů našeho profesního sdružení i odborné sekce
Asociace biobazénů a jezírek se uskutečnilo v romantické Lednici, sídle alma
mater mnohých z vás.
1

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ
Odborný dopolední program zahájili kolegové ze ZF MENDELU blokem Trendy v zahradnických technologiích a v použití
rostlin. Jako první přednášel profesor Miloš Pejchal s příspěvkem Použití rostlin v krajinářské architektuře - co nás čeká?
Na něj navázala docentka Tatiana Kuťková se soudobými trendy v použití trvalek a ZAKA blok zakončil doktor Lukáš Štefl
prezentací na téma výsadba stromů a navazující rozvojová péče – oborové nástroje pro kontrolu kvality provedených
prací. Po přestávce vystoupili Ondřej Fous s Jarkem Pešičkou a představili zakázku Národní muzeum - od projektu až po
realizaci. Desítky zahradníků, převážně ze svazových firem, spolupracovaly na této vskutku národní zahradnické realizaci,
kterou jako hlavní zhotovitel zaštítila Garpen zahradnická s.r.o. Kolegové popsali jak probíhala tato neobvyklá spolupráce,
kterou zahradníci důstojně oslavili stoleté výročí založení republiky a dvě stě let Národního muzea, uprostřed hlavního
města, před očima odborné i laické veřejnosti, pod tlakem takřka šibeničního termínu. Po obědě vystoupila Marie
Mertens, vedoucí kanceláře ELCA, aby odprezentovala smysl zahraniční spolupráce zahradnických svazů a představila
činnost této mezinárodní organizace, jejímž jsme od roku 2001 členem.
Volby do představenstva
Do sedmičlenného představenstva se volili čtyři členové. Mandát skončil dosavadnímu předsedovi Martinu Závodnému,
místopředsedovi Rostislavovi Ivánkovi, Petru Kašemu a Lukáši Rajtrovi, který jako jediný znovu kandidoval a byl opětovně
zvolen za člena představenstva. Novým předsedou byl zvolen Petr Halama, místopředsedou Jaroslav Pešička a čtvrtým
členem představenstva byl zvolen Jaromír Nigrin. Všem odstupujícím členům velmi děkujeme za jejich dosavadní
odvedenou práci a nasazení a těšíme se na spolupráci a aktivity s nově zvoleným představenstvem.
Odstupujícímu předsedovi a místopředsedovi jsme darovali zahradnické dorty, do kterých se s chutí zakousli, jak
dokumentuje foto níže a nejen oni... ;-)
Představenstvo
Ing. Petr Halama - předseda
Jaroslav Pešička - místopředseda
Mgr. Lukáš Gabriel
Lukáš Rajtr
Jaromír Nigrin
Ing. Jaromír Opravil
Bc. David Mičan
Kontrolní komise
Bc. Petr Neumann, DiS.
Karel Fučík
Ing. Michal Němeček
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PROPAGACE SVAZU
TRENDY, 10.1.

Svou propagační činnost zahájila kancelář svazu na akci pořádané členskou obchodní firmou Arboeko s.r.o. v Obříství.
V rámci zahájení představila ředitelka svazu Jana Šimečková v krátké prezentaci činnost svazu a jeho odborných sekcí.
Na našem stánku jsme informovali zájemce o podmínkách a výhodách členství a věnovali jsme se prodeji knihy Zahrady
a jejich příběhy a časopisu Inspirace. Milým bonusem bylo i novoroční setkání s velkým množstvím našich členů a kolegů
z oboru. Akce, byla stejně jako před dvěma lety výborně logisticky a organizačně zajištěna a pořadatelům patří velký dík.

ZELENÁ BURZA, 16.1.

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

Stejně jako na Trendech i na Zelené burze splečně s námi propagovali svoji činnost kolegové ze SZKT. Video sestřih z
letošního ročníku burzy najdete na kanále Svaz školkařů ČR na YouTube.

INFOTHERMA, 21.-24.1.

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

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ

Tradiční zimní setkání členů odborné sekce Zelené střechy se uskutečnilo v konfernčním sále Otevřené zahrady v Brně
18. ledna. Přítomno bylo 18 členů ze 14 členských firem. Vlastnímu jednání předcházel odborný doprovodný program workshop Zážitky z praxe aneb členi členům, při němž se členové Rady podělili o své zkušenosti, co vše je možné zažít na
zakázkách při realizaci zelených střech. Jitka Dostalová - předsedkyně rady vystoupila s tématem Užitečné postřehy
z praxe aneb na co všechno můžeme narazit a jak pokud možno nenarazit :) V přednášce upozornila na chyby a
problémy, se kterými se setkala a rozebrala příčiny a způsob řešení. Jiří Mrtka popsal kauzu se zatékáním do střechy po
pokládce vegetačního souvrství, Petr Halama se zaměřil na vztah realizátora a projektanta a Tomáš Gabriel představil
realizaci zelené střechy na Campusu v Brně.
Na závěr odborného programu vystoupil Vlastimil Rieger z Nadace Partnerství, který představil výsledky víceletého
pozorování vlivu zelených střech na okolní mikroklima a tepelnou bilanci budov. Součástí byla i krátká exkurze po
zelených střechách v Otevřené zahradě. Data z jeho přednášky jsou na vyžádání v kanceláři svazu, je možno je publikovat
a šířit s udáním zdroje. Na vyžádání Vám je rádi zašleme.
V rámci hlavního jednání byly na programu obvyklé body, což je zpráva o činnosti za rok 2018, zpráva o hospodaření
v roce 2018, program činnosti a rozpočet pro rok 2019. Samozřejmostí byla rovněž prezentace nabídky prodůktů a služeb
našich obchodních členů.

Jedním z bodu jednání bylo i dokončení vzorové kalkulace 100m2 extenzivní zelené střechy. K dispozici bude všem
členům na stránkách www.zelenestrechy.info v oddíle přístupném pouze členům. Na Vaši žádost Vám ji rádi zašleme.
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ABAJ
SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ
Zahájili jsme netradičně již den předem, společenským večerem!
S cílem šetřit váš drahocenný čas, jsme se rozhodli vyzkoušet nový model organizace Shromáždění členů ABAJ, které
bylo pouze jednodenní, předcházelo mu Shromáždění členů SZÚZ a uskutečnil se jeden společný společensko-kulturní
večer. V prostředí Včelařského dvora v Lednici jsme si pochutnali na bohatém rautu, degustovali jsme regionální vína
a užili si cimbálovou muziku Podluží s tradičním i neotřelým repertoárem.
Vlastní Shromáždění členů se pak uskutečnilo 30.1. v konferenčním sále SPA Resortu lázně Lednice. Doprovodným
odborným programem byla přednáška zahradního architekta Petra Mičoly na téma kompozičních zásad začlenění
koupacích jezírek a biobazénů do prostoru zahrady a ně jsme navázali cyklem Zážitky z praxe - členi členům, v rámci
kterého jsme naplnili jednu z nejdůležitějších přínosů svazového života. O svých zkušenostech z realizací koupacích
jezírek a biobazénů se s Vámi podělili Vaši kolegové, konkrétně Martin Panchartek a Ondřej Poul. V rámci vlastního
jednání členů byly na programu pravidelné body jednání – schválení čerpání rozpočtu a zprávy o činnosti za minulý rok
a příprava rozpočtu a plánu akcí pro rok letošní.

FOTOSOUTĚŽ

Do čtvrtého ročníku soutěže jste přihlásili 19 děl. Velmi se osvědčila inovace z loňského roku, soutěžní fotografie
nepřinesli soutěžící s sebou, ale zaslali je v elektronické podobě do kanceláře, která zajistila jejich vytištění v jednotném
formátu a kvalitě. Soutěž tak doznala vyšší úrovně a fotky v elektronické podobě slouží k propagačním účelům na
facebooku i webu. Prezentovat tak můžeme i díla, která neobsadila první místo.
Vítězná díla budou po celý rok 2019 prezentována na úvodní stránce www.abaj.cz a tady jsou:

Vítěz kategorie BIOBAZÉN. Dílo přihlásila a realizovala
firma Ekogreen (vlevo nahoře)
Vítěz kategorie OSTATNÍ VODNÍ PRVEK. Dílo přihlásila a
realizovala firma 3D Zahrady (vpravo nahoře)
Vítěz kategorie KOUPACÍ JEZÍRKO. Dílo přihlásila a
realizovala firma Ekomipex Vysočina
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VZDĚLÁVÁME, ŠKOLÍME

WORKSHOP TVORBA TRVALKOVÉHO ZÁHONU, 15.1. BRNO

Letošní vzdělávací sezónu jsme zahájili novinkou - workshopem věnovanému tvorbě trvalkovým záhonů, pod vedením
Terezy Antošové (Vlasákové). Workshop drží rekord, jeho kapacita - 30 míst byla naplněna během půl dne. Na základě
této skutečnosti jsme naplánovali nejdříve jedno opakování v Praze a záhy jsme přidali ještě jedno. Doplední část byla
věnována teorii, odpoledne byli účastníci rozděleni do skupin a tvořili "svůj" trvalkový záhon na základě zadání.

SEMINÁŘ DRUHOVĚ PESTRÉ POROSTY, 24.1. PRAHA

Naopak osvědčenou volbou byl seminář pod vedením Marie Strakové, která ho pro nás lektoruje již několik let a patří
k jednomu z nejnavštěvovanějších. Novinkou bylo jeho konání v Praze v areálu botanické zahrady Střední odborné školy
Jarov, s kterou jsme loni navázali úzkou spolupráci. V souvislosti s klimatickými změnami a nezvyklými suchy v našich
podmínkách obliba druhově pestrých porostů velmi stoupá, neboť si se suchy dokáží poradit lépe než klasické trávníky.
Maruška nás provedla od pravidel založení, výběru vhodných rostlin až po jeho údržbu a vzhledem ke svým praktickým
zkušenostem mohla účastníkům předvést i velké množství příkladů realizací s několikaletým odstupem.
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NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT....
7.-9.2.		
12.2.		
19.2. 		
21.2.		
26.2.
5.-6.3.		
7.3.		
12.3.		
19.-20.3.
5.-6.4.		
8.-11.5.		

Veletrh Střechy Praha (vystavují zástupci odborné sekce Zelené střechy)
Druhově pestré porosty, Brno
Výsadba dřevin, Brno
Workshop - Tvorba trvalkového záhonu, Praha / Kapacita naplněna
Řez ovocných dřevin, Brno
Schodiště a zídky z přírodního kamene, Černošice / Kapacita naplněna
Řez ovocných dřevin, Dřevčice / Kapacita naplněna
Workshop Zahrada je či není hra? Praha
Schodiště a zídky z přírodního kamene, Černošice
Exkze firem ELCA, Cote d Azur, Francie
Exkurze exkurzi po zahradnických firmách a zajímavých zakázkách, Nizozemí

Přihlásit na akce se můžete přes na www.szuz.cz

VÍTÁME NOVÉ ČLENY NAŠEHO PROFESNÍHO SDRUŽENÍ
Individuální
Zahradnictví Kunín s.r.o.
green david s.r.o.
Ing. Jaroslav Dvořáček – Zahradnické služby
Přidružený
ZOO hl. města Prahy

BURZA PRÁCE
Nabídka práce: VEDOUCÍ ÚDRŽBY ZELENĚ
Zahradní Architektura Kurz s.r.o.
www.landscaping.cz
Hledáme nového kolegu do našeho pracovního týmů na pozici vedoucí údržby zeleně. Jsme zahradnická firma s
dlouholetou tradicí, realizujeme zahrady a parky, které jsou každoročně oceňovány v soutěži Park roku, Zahrada roku
a Zelená střecha roku. Pečujeme o významné objekty zeleně soukromých investorů i městských částí. Hledáme
člověka se zahradnickými znalostmi. Zkušenosti s vedením menší skupiny lidí jsou výhodou, ale nejsou podmínkou.
Důležité je pracovní nasazení, ochota a schopnost učit se nové věci, být komunikativní, preferovat práci venku a
odvádět kvalitní řemeslnou práci.
Co nabízíme?
• dlouhodobou, stabilní a odbornou práci v přátelském kolektivu zkušených zahradníků
• plat od 40 tis.Kč
• firemní telefon
• stravenky
• slevy na firemní služby a zboží
• vzdělávaní a kurzy v rámci oboru
Nástup možný ihned. V případě zájmu posílejte svoje CV na info@zakurz.cz. Těšíme na Vás.
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