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SVAZ 
ZAKLÁDÁNÍ 
A ÚDRŽBY 
ZELENĚ

PŘIJĎTE NÁS 
NAVŠTÍVIT DO NAŠÍ 
GREEN KANCELÁŘE 
V OTEVŘENÉ 
ZAHRADĚ 
NA ÚDOLNÍ 33, 
602 00 BRNO 

Volejte ředitelce 
Janě Šimečkové 
na číslo 777 581 544.

Volejte tajemnici 
Haně Pijákové 
na číslo 775 581 544.

Pište nám oběma na e-mail 
info@szuz.cz nebo na osobní 
mail simeckova@szuz.cz 
a pijakova@szuz.cz.

Sledujte naši svazovou 
činnost na www.szuz.cz 
a facebooku.

Peníze nám posílejte na č.ú. 
156433910/0600, 
GE Moneta Money Bank

Oficiálně jsme spolek vedený 
u Krajského soudu v Brně, 
L 8536, IČO: 26529831, 
DIČ: CZ26529831.

VÁŽENÍ A MILÍ 
ČLENOVÉ,
letos platí pranostika „duben, ještě tam budem“ 
více než kdy jindy. Neobvykle chladné jaro zpo-
zdilo vegetaci, ale ne nás! O tom Vás přesvědčí 
následující řádky.

Přeji Vám pěkné počtení.
Vaše kancelářská zahradnice Hana
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VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE 
ZELENÁ STŘECHA ROKU 2017
Vyhlásili jsme 4. ročník soutěže Zele-
ná střecha roku a budeme velmi rádi, 
pokud soutěž svými díly obohatíte. 
Pokud ještě s přihlášením váháte, 
máme pro Vás, případně pro majitele 
Vámi zrealizovaných střech, několik 
argumentů, proč dílo do soutěže při-
hlásit. Uzávěrku přihlášek jsme pro-
dloužili do 15. 5. 2017, neboť start 
jarní sezóny již tradičně zahradníky 
zdržuje od administrativních náleži-
tostí spojených s přihlášením díla.

CO VÁM PŘINESE 
ÚČAST V SOUTĚŽI 
ZELENÁ STŘECHA 
ROKU?
Mediální pozornost
Zelená střecha roku je mediálně sle-
dovaná soutěž. Oceněná díla jsou 
publikována v časopisech (Inspirace, 
Střechy-fasády-izolace, ASB, Tepelná 
ochrana budov) na webových strán-
kách (www.zelenestrechy.info, www.
esb-magazin.cz), sociálních sítích, 
v rozhlase a televizi. 

Záštitu profesionálů
Sekce Zelené střechy při Svazu za-
kládání a údržby zeleně, která soutěž 
Zelená střecha roku pořádá od roku 
2014, je profesním svazem sdružují-
cím odborníky. Také porota soutěže, 
která přihlášená díla navštíví a zhod-
notí, je tvořena odborníky v oblasti 
projektování a realizaci vegetačního 
souvrství zelených střech. 

Pozitivní image
Společensky odpovědný přístup k ži-
votnímu prostředí dnes vzbuzuje re-
spekt. Soukromé domy se zelenými 
střechami svědčí o odpovědnosti ma-
jitele, bytové domy s obytnými terasa-
mi a ozeleněnými střechami jsou prv-
ní, o které je zájem. Firemní prostory, 

VYHLAŠUJE 4. ROČNÍK SOUTĚŽE

ZELENÁ STŘECHA 
ROKU 2017

ZELENÉ STŘECHY
ODBORNÁ SEKCE 
PŘI SVAZU ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ

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.

Přihláška a více informací na www.zelenestrechy.info

Přihlášení staveb
Přihlášku do soutěže může podat fyzická nebo právnická osoba, kte-
rá dílo prováděla nebo se podílela na jeho financování, projekci nebo  
realizaci, či je provozovatelem nebo vlastníkem stavby. 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 15. 5. 2017

HODNOCENÍ PŘIHLÁŠENÝCH DĚL ODBORNOU POROTOU 
ČERVEN 2017

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
ZÁŘÍ 2017

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.

Soutěž podporuje: Partneři soutěže:

kde mohou zaměstnanci o přestávce 
vyjít na zelenou střechu či terasu, mo-
hou přitahovat pozornost nejen veřej-
nosti, ale také budoucích zaměstnan-
ců. Lidé totiž chtějí trávit pracovní čas 
tam, kde se cítí příjemně. Podzemní 
garáže, na kterých jsou plochy zele-
ně, zlepšují image měst i obcí. 

Certifikát kvality
Odborná porota udělí certifikáty kva-
lity všem dodavatelům přihlášených 
děl, které budou provedeny v souladu 
s dokumentem „Standardy pro navr-

hování, provádění a údržbu zelených 
střech“, který vydala odborná sekce 
Zelené střechy v roce 2016. Tento 
certifikát kvality mohou firmy využít 
pro svoje reference.

Užitečné kontakty 
Při vyhlašování výsledků soutěže se 
setkají investoři, projektanti a doda-
vatelé z různých míst republiky i růz-
né specializace. Získané kontakty 
je možné využít při dalších investor-
ských, projekčních či dodavatelských 
aktivitách.
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VYHLÁŠENÍ 
SOUTĚŽE 
ZAHRADA 
ROKU 2017
Soutěž se snaží najít a ukázat příkla-
dy zahrad, na kterých se myšlenkově 
a názorově potkali majitelé se zahrad-
ními architekty, jejichž představy do-
kázali kvalitně zhmotnit zahradníci. 
Soutěž je i o hledání vztahu člověka 
k zahradě a harmonií, která k tomu-
to souznění náleží. Zamýšlí se nad 
lidským tvůrčím přístupem, ukazuje 
různé možnosti uspořádání zahrady 
a představuje ty, kteří zahrady tvoří.
I když zahradu vnímá většina klien-
tů jako ryze soukromý prostor, jsou 
přesto zahrady součástí naší krajiny. 
A každý svou zahradu někdy otevře – 
přátelům, sousedům, známým.
Porota soutěže Zahrada roku nepři-
chází do zahrad hledat chyby, či kri-
tizovat. Přichází proto, aby obohatila 
odborníky i milovníky zahrad, majite-
le zahrad současných či budoucích 
a ukázala, že úspěšná a kvalitní tvor-
ba zahrad v sobě spojuje umění i ře-
meslo.

VYHLAŠUJE SOUTĚŽ
ZAHRADA ROKU 2017
Uzávěrka přihlášek: 31. května 2017
Hodnocení přihlášených zahrad odbornou porotou: 26.–28. června 2017
Vyhlášení výsledků soutěže: 8. září 2017

Soutěž podporují:

WORKSHOP VÝSADBA DŘEVIN
27. dubna se v Ostravě uskutečnil workshop věnovaný jedné 
z nejzákladnějších zahradnických dovedností a tou je výsadba 
stromů. Workshop jsme uspořádali ve spolupráci se Střední 
zahradnickou školou v Ostravě, ve které se uskutečnila teore-
tická část a s naším dlouholetým členem Davidem Mičanem, 
(firma Zahrada M), který v úvodní části představil Standardy 
AOPK. Na něj navázal Rostislav Ivánek (firma Ivánek-Zeman) 
s ukázkovou kalkulací rozpočtové ceny pro výsadbu čtyř stro-
mů, které odpoledne měli účastníci workshopu vysadit. Praktic-
ká část se uskutečnila v nedalekých sadech Jožky Jabůrkové. 
Na workshopu rovněž spolupracovali obchodní členové SZÚZ, 
možnosti kloubového nakladače předvedli kolegové z firmy 
Chlebiš a Agrocar, firma AGRO CS přispěla ukázkou substrátů, hnojiv a úvazků a firma ARBOEKO dodala stromy. I přes 
nepřízeň počasí účastníci čtyři stromy vysadili, u výsadby jednoho z nich si vyzkoušeli i podzemní systém kotvení.
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PREZENTUJEME SE V MÉDIÍCH
Během dubna byla kancelář oslovena 
redakční radou dvou časopisů – ASB 
architektura/stavebnictví/byznys 
a Dům & Zahrada, aby přispěla do ak-
tuálních vydání článkem o zelených 
střechách. Rádi jsme výzvu přijali. 
Autorkou obou článků je Jana Šimeč-
ková a vzniknout mohly díky tomu, že 
sekce Zelené střechy vydala loni do-
kument Vegetační souvrství zelených 
střech – standardy pro navrhování, 
provádění a údržbu a také díky sou-
těži Zelená střecha roku, která obo-
hacuje náš archiv o pozitivní příklady 
ozeleňování střech.

Státní fond životního prostředí nás požádal o odborné zajištění semináře pro 
cca 35 pracovníků Odboru krajských pracovišť SFŽP Morava. Konat se bude 
18.května v Brně, tématem jsou samozřejmě zelené střechy a zejména předsta-
vení Standardů, které ZeS vydala v loňském roce.
Na základě doporučení SZÚZ vysílala Česká televize v pořadu Události v regionech (jižní Morava a Zlínský kraj) 24. dubna 
reportáž o zelených střechách. Natáčení při realizaci zelené střechy na přístavbě rodinného domu umožnila předsedkyně 
rady ZeS Jitka Dostalová. 

Statistika zelených střech zrealizovaných za rok 2016
Dotazník odevzdalo 16 realizačních firem z 21 sdružených v ZeS. V roce 2016 vybudovaly cca 7 600 m2 extenzivních 
střech a 3 600 m2 intenzivních střech.
Firmy sdružené v SZÚZ, které dodávají substráty pro zelené střechy, dodaly v roce 2016 substráty pro cca 70 000 m2 
extenzivních střech a 22 000 m2 intenzivních střech.

ZELENÉ STŘECHY 
V CENTRU ZÁJMU

Soutěž Park roku vyhlásíme v průběhu měsíce května. Velmi nás těší, že letošnímu roční-
ku byla udělena záštita ministra zemědělství. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 
10. října v Praze na Karlově náměstí, u příležitosti konference PARKY PRO ŽIVOT – zeleň 
ve veřejném zájmu. Finančně soutěž v letošním roce podpoří  firmy Agrocar, ARBOEKO 
a Floravil.

PARK ROKU 2017
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11. května / Exkurze TOUR de Pereny
Po jarních trvalkových výsadbách nás bude provázet vynikající český perenář Ing. Adam Baroš. Přehlídkovým mo-
lem budou záhony Dendrologické zahrady v Průhonicích. Akce je již kapacitně naplněna, děkujeme za Váš zájem.

11.–13. května / Jednání presidia ELCA a Exkurze Výboru firem ELCA (Bulharsko, Sofie)
Evropské sdružení ELCA – respektive její odnož Výbor firem, pořádá každoročně dvě odborné exkurze po dílech 
zahradní a krajinářské architektury v členských zemích. Jarní exkurze se koná v hlavním městě Bulharska. Jednání 
presidia se zúčastní ředitelka SZÚZ, která se společně s dalšími dvěma členy SZÚZ zúčastní i odborné exkurze. 
O tom, jak se daří zahradníkům v Bulharsku se dočtete v příštím zpravodaji.

16. května / Koupání bez chemie – wellness trend budoucnosti
Po loňské akci zaměřené výhradně na obce, cílí nyní ABAJ i na sektor hotelů, penzionů a wellness center a chce jim 
představit koupací jezírka a biobazény jako lákadlo pro hotelové hosty.

24.–25. května / DEMOGREEN Vyškov
Čtvrtý ročník Mezinárodní odborné výstavy inovativních technologií pro péči o zeleň, dřeviny a veřejné plochy se 
koná již tradičně na Sportovním letišti Vyškov. Na akci nebudeme chybět s odborným programem a stánkem SZÚZ.

25.–26. května / Exkurze Květnaté louky a druhově pestré porosty
Exkurze navazuje na lednový teoretický seminář. Pod vedením zkušené lektorky s dlouhodobou praxí Marie Strako-
vé si prohlédnete květnaté louky různého druhu a stáří v regionu jižní Moravy. REGISTRACE

8. – 9. června / Exkurze Historie a současnost zahradní a krajinářské tvorby
Se skvělými a minulými ročníky osvědčenými průvodci Radmilou Fingerovou a Petrem Mičolou se již tradiční exkur-
ze uskuteční tentokrát v oblasti střední Moravy (Olomouc, Prostějov, Kroměříž). REGISTRACE

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

Fotka z loňského roku, kdy jsme 
obdivovali zámek Mikulov a jeho nově 
zrekonstruované zahrady.

Nový termín pro konání praktické dílny Schodiště a zídky byl stanoven na 26.–27. 7. 2017.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWnsDnpzln_Lxmt0lTD4loKuqkzUZUhqfccKcqsVTD9TjCMQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWnsDnpzln_Lxmt0lTD4loKuqkzUZUhqfccKcqsVTD9TjCMQ/viewform 
https://docs.google.com/forms/d/1SZa9UubS2bbOcGTGDS1kOo2VmdgK2fKnJ8Kx-3aH0qk/edit
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Členové Asociace biobazénů a jezírek vyplňují každoročně dotazník o nově postavených jezírkách a biobazénech za uply-
nulý rok. Výsledky slouží především jako základní ukazatel vývoje tohoto oboru, podílu členských firem ABAJ na trhu, 
i jako důležitá informace při jednáních s obchodními členy a sponzory. Údaje jsou zveřejňovány anonymně, pracuje se 
pouze se souhrnnými čísly. Za loňský rok odevzdalo vyplněný dotazník celkem 26 firem z celkového počtu 32. Z odevzda-
ných 26 nerealizovalo žádné jezírko 9 firem.

ABAJ – STATISTIKA 
KOUPACÍCH JEZÍREK 
ZA ROK 2016

VÍTÁME 
NOVÉ ČLENY

Green bond s.r.o.
Firma Green Bond, která je od  
března novým členem SZÚZ 
se rozhodla i pro členství v od-
borné sekci Zelené střechy.

Počet Velikost Objem
ks m2 m3

Kategorie 1 ‐ zcela bez techniky 2 68 68
Kategorie 2 ‐ pouze skimmer 2 270 350
Kategorie 3 ‐ skimmer + pomalý mineralizační filtr 6 640 874
Kategorie 4 ‐ Biofilmový filtr 25 2370 3069
Kategorie 5 ‐ Biofilmový filtr + filtr s aktivním povrchem (např. zeolit) 7 636 751
Celkem 42 3984 5112

Počet Velikost Objem
ks m2 m3

Kategorie 1 ‐ zcela bez techniky 0 0 0
Kategorie 2 ‐ pouze skimmer 3 990 1852
Kategorie 3 ‐ skimmer + pomalý mineralizační filtr 1 42 39
Kategorie 4 ‐ Biofilmový filtr 6 572 900
Kategorie 5 ‐ Biofilmový filtr + filtr s aktivním povrchem (např. zeolit) 4 190 210
Celkem 14 1794 3001

Nově postavená v roce 2016

Zrekonstruovaná v roce 2016

www.szuz.cz

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–


