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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,
velmi si vážíme toho, že s ohledem na plnou  
sezónu, jste si mnozí z Vás našli čas a osobně se  
zúčastnili, popřípadě vyslali své zaměstnance  
na vzdělávací akce, které jsme v měsíci květnu  
uspořádali či jste se na jejich konání dokonce  
osobně podíleli. Všechny byly mimořádně  
podařené a přispěli nejen k dalšímu vzdělávání  
v našem oboru, ale i k milým mezilidským  
vztahům… a o těch je máj více než  
kterýkoliv jiný měsíc.
A které akce to byly? Níže Vám je všechny představíme.

Přeji Vám pěkné počtení.
Vaše kancelářská zahradnice Hana

K máji rozkvetlé jarní louky patří… 
Tuto najdete v zámeckém parku v Miloticích, 
který jsme navštívili v rámci odborné exkurze 
Květnaté louky a druhově pestré porosty.
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EXKURZE TOUR DE PERENY
11. května 2017 
Po jarních trvalkových výsadbách, 
s důrazem na pozdně jarní aspekt, 
provázel účastníky exkurze vynikající 
český perenář Adam Baroš. Přehlídko-
vým molem se staly záhony Dendro-
logické zahrady v Průhonicích, které 
jsou umístěny na všech typech sta-
novištních podmínek – stín, polostín 
(suchý, vlhký), slunce. V době konání 
exkurze již vrchol kvetení cibulovin 
střídaly trvalky. Hlavně ve stinných 
partiích kvetly již naplno srdcovky, 
barvínky, poměnkovce, konvalinky, 
kokoříky, kamzičníky, mařinky a stále 
ještě některé cibuloviny. Na slunných 
stanovištích pak nad kobercem svě-
žích listů kvetly tulipány, ladoníky, 
pryšce, kosatce, sasanky… 
Exkurze byla počtem míst omezena 
na 20 osob, účastníci byli z řad za-
hradnických realizačních firem, pro-
jektantů a městských úřadů.

Stříbrná vonička – originální trvalková průhonická směs stříbrno-bílého nádechu z vonných 
a aromatických rostlin. Autorem směsi je náš průvodce Adam Baroš.

Vzhledem ke studenému dubnu, který zpozdil vývoj rostlin, se nám ještě podařilo vidět kompletní 
sortiment tulipánů.

ZASEDÁNÍ PRESIDIA ELCA 
11. května 2017 
Po delší době se zúčastnila ředitelka SZÚZ zasedání presidia ELCA, které se tentokrát uskutečnilo v bulharské Sofii. ELCA 
v září loňského roku přestěhovala své sídlo do Bruselu a výrazně omladila: vedoucí kanceláře je nedávná absolventka 
university Eline Vidts, ředitelem Yves Heirman, který se snaží přenést do ELCA zkušenosti z působení v bankovním a IT 
sektoru. ELCA vidí svoje působení především v lobbingu směrem k Evropskému parlamentu a ve výměně zkušeností mezi 
zeměmi i firmami. Už v současnosti jsou možné pracovní stáže mladých zahradníků v zahraničních firmách, stejně tak jsou 
možné i vzájemné návštěvy majitelů firem. Budeme se nadále snažit vás informovat o aktuálním dění a hledat způsoby, jak 
konkrétně může být členství SZÚZ v ELCA prospěšné i vám, členům.

EXKURZE VÝBORU FIREM ELCA (Bulharsko, Sofie)
11.–13. května 2017 
Bulharští organizátoři byli velmi pohostinní, úroveň navštívených realizací ov-
šem příliš nepřesvědčila. Zdá se, že zahradní a krajinářská tvorba v Bulharsku 
je momentálně v situaci, ve které byla Česká republika někdy po roce 1990. 
Sofie je vpravdě zelené město se spoustou velkoryse založených parků, které 
se ovšem postupně rozpadají, což je vidět zejména na technické infrastruktuře. 
Nově se staví především velké administrativní a komerční objekty na předměstí 
Sofie, které jsme navštívili. Nicméně realizace zeleně u těchto objektů neoplývají 
nápady ani kvalitou. Přesto stojí město pod pohořím Vitoša za návštěvu a je vi-
dět, že se tam mohutně staví a opravuje, takže za pár let bude asi všechno jinak.
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KOUPÁNÍ BEZ CHEMIE – 
WELLNESS TREND 
BUDOUCNOSTI
16. května 2017 
Ve velmi příjemném prostředí hotelu 
Antonie, který se nachází ve Frýdlantu 
v Čechách, se uskutečnil seminář za-
měřený na představení Standardů pro 
plánování, stavbu a provoz koupacích 
jezírek a biobazénů a hlavních prin-
cipů biologického čištění vody. Role 
přednášejících se ujali členové ABAJ. 
Přednášku o hygienických aspektech 
provozu biokoupališť a současné le-
gislativě přednesl Petr Pumann ze 
Státního zdravotního ústavu Praha 
a Jana Ratajová z Ministerstva zdra-
votnictví ČR. Celá akce byla zakonče-
na komentovanou prohlídkou koupací-
ho jezírka realizovaného firmou DIKÉ 
ZAHRADY s.r.o., které je součástí we-
llness areálu hotelu, ve kterém jsme 
akci pořádali. Semináře se zúčastnilo 
téměř 30 zástupců z řad projektantů, 
zahradnických firem a provozovatelů 
hotelů a wellness.

Po komentované prohlídce se rozproudila inspirativní debata a nikdo nespěchal domů... 
Nejenom jezírko, ale celá atmosféra místa k relaxaci vybízela.

DEMOGREEN VYŠKOV
24.–25. května 2017
Čtvrtý ročník Mezinárodní odborné výstavy inovativních tech-
nologií pro péči o zeleň, dřeviny a veřejné plochy se konal 
již tradičně na Sportovním letišti Vyškov. Organizátorem ve-
letrhu je členská firma SZÚZ PROFISTROJE.CZ s.r.o. a svaz 
byl také jedním z partnerů této inspirativní oborové přehlídky, 
na které představila své produkty třicítka firem. Převažovala 
profesionální technika pro zemní práce, přípravu půdy, výse-
vy a sečení trávníků. Nechyběla různá vozidla a vozítka, ani 
nástroje a nářadí pro profesionální použití. Velkorysý travnatý 
prostor, který měli vystavovatelé k dispozici, umožňoval před-
vést veškerou techniku v akci. Právě příležitost vidět stroje při 
práci a vyzkoušet si jejich ovládání činí tuto přehlídku velmi 
zajímavou a atraktivní.

SZÚZ pro výstavu připravil workshop na téma Zakládání trávníku na ruderálním 
stanovišti, který po dva dny vždy v poledne vedli lektoři Martin Závodný (předse-
da představenstva SZÚZ) a Milan Hrubý (AGROCAR s.r.o.). Svaz měl na výstavě 
i svůj stánek, kde poskytovala informace Jana Šimečková.
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EXKURZE KVĚTNATÉ LOUKY 
A DRUHOVĚ PESTRÉ POROSTY
25.–26. května 2017
Exkurze navázala na lednový teoretický seminář. Pod vedením zkušené lektorky s dlouhodobou praxí Marie Strako-
vé (členská firma Agrostis Trávníky s.r.o.) si účastníci prohlédli květnaté louky různého druhu a stáří v regionu jižní  
Moravy. Oproti původním lokacím na pozvánce byl jejich seznam garantkou a průvodkyní exkurze dle aktuálního stavu 
porostů upraven a navštívili jsme tyto místa:

• Žatčany prohlídka revitalizace orné půdy, travobylinný porost typu Bromion
• Lažánky prohlídka regionální směsi, dvě stanoviště, dva různé způsoby péče o porost
• Slavkov u Brna, Liko-S prohlídka zelené fasády
• Bzenec prohlídka zatravnění svahů v zážitkovém vinohradu
• Milotice prohlídka výsevů dvou směsí v zámeckém parku
• Mikulčice, Archeologický ústav prohlídka štěrkových trávníků a luk
• Lednice prohlídka letošního výsevu louky
• Pavlov, Archeopark prohlídka umělé stepi
• Pouzdřany prohlídka přírodní stepi

Akce účastníkům nepřinesla jen rozšíření jejich odborných znalostí, ale i kulturní zážitek v podobě vystoupení Neoveské 
cimbálové muziky, která nám zpříjemnila čtvrteční večer. Exkurze se zúčastnilo 30 zástupců zejména z řad městských 
úřadů, projektantů a zahradnických realizačních firem. 

Odborná garantka exkurze Marie Straková představuje jednotlivé druhy 
použité na ozelenění svahů.  
Lokalita Bzenec – zážitkový vinohrad.

Exkurzi završil výstup na Pouzdřanskou step proslavenou kavylovými 
porosty. Přírodní step byla krásnou tečkou za doposud navštívenými 
lokalitami, které mají přírodu za vzor a snaží se jí přiblížit.

Avizovaný článek o zelených střechách vyšel v květnovém 
vydání časopisu Dům & Zahrada. Autorkou je Jana Šimeč-
ková. Popisuje v něm nejen výhody zelených střech, ale 
i jak je správně navrhovat a realizovat pomocí Standardů.

PREZENTUJEME SE 
V MÉDIÍCH
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Do 4. ročníku soutěže Zelená střecha roku je přihlášeno celkem 11 děl (8 při-
hlašovatelů je z řad členů, 3 jsou nečlenové). Odborná porota bude díla hodnotit 
v termínu 13.–14. 6. a najezdí přitom přes 1100 km. Slavnostní vyhlášení výsled-
ků se uskuteční 14. 9. jako součást Landscape festivalu Plzeň 2017, který je 
již pátým rokem největší platformou v ČR zaměřenou na prezentaci krajinářské 
architektury a veřejného městského prostoru.

SOUTĚŽ ZELENÁ 
STŘECHA ROKU 2017

Ideální počet pro hodnocení děl odbornou porotou se pohybuje mezi 10–15 zahradami 
pro daný ročník. Ještě v pondělí to vypadalo, že se soutěž konat nebude… K 31. 5. víme 
o osmi zahradách, které budou soutěžit, další dvě jsou ještě ve fázi jednání o souhlasu 
majitele s přihlášením díla. 
Uzávěrka přihlášek byla prodloužena do 10. 6. 2017. Pokud chcete soutěž svým dílem 
obohatit, máte tedy ještě možnost.

SOUTĚŽ ZAHRADA ROKU 2017

Odborná porota bude hodnotit ve složení:
Samuel Burian autorizovaný krajinářský architekt, soudní znalec (ochrana přírody, ekonomika)
Petr Halama zahradní architekt a zahradník tělem i duší, majitel firmy DIKÉ ZAHRADY s.r.o., 
 člen SZÚZ a člen Rady odborné sekce Zelené střechy
Zbyněk Ptáček specialista na střešní substráty a skladu zelených střech
Petr Vacek zabývá se minerálními izolacemi kontaktních fasád, podlah, plochých a zelených střech 
 a enviromentální certifikací materiálů a budov
Karel Bulín technický poradce pro výrobky a systémová řešení skladby zelených střech

V rámci této burzy můžete nabízet či poptávat stroje, nářadí, dopravní prostředky nebo práci, jako to pilotně udělala firma 
Gabriel s.r.o.

Milí kolegové,
z kapacitních důvodů hledáme kolegy zahradníky, kteří by pro nás realizovali ucelené části staveb, případně celé 
stavby formou subdodávky.
Druh prací: zemní práce, úprava povrchů, instalace dřevěných a betonových obrub, pokládka dlažeb a mlatových 
ploch, realizace zelených střech, sekání trávníku intenzivní/extenzivní ve svahu, pletí a jiné

Lokalita: Praha, Veltrusy, Klatovy a jiné v Ústeckém a Středočeském kraji

Termín: prioritně do 30. 6. 2017, dále do konce tohoto roku

Kontakt: Lukáš Gabriel, mobil: 605 703 422, mail: gabriel.lukas@gabriel.cz

ČLENSKÁ BURZA
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Praktická dílna Schodiště a zídky se uskuteční 26.–27. 7. a opět ve spolupráci s členskou firmou Weiss & Wild s.r.o. 
Pokud je téma práce s kamenem ve Vaší firmě aktuální, účast na této dvoudenní akci Vám jednoznačně doporuču-
jeme. Lektor pan Miroslav Horník je skutečným mistrem a svůj um předává rád, naplno a s nadšením.

V červnu vyjde druhé číslo časopisu Inspirace, na kterém se 
v těchto dnech pilně pracuje. Těšit se můžete například na člá-
nek o využití stromové injektáže při péči o stromy, vrátíme se 
taky k parkům, které obsadily v soutěži Park desetiletí třetí místo. 
Extenzivní ovocné sady v Praze procházejí postupnou obnovou, 
což může skýtat zajímavé zakázky i pro naše členy. V rubrice rostliny se dozvíte, jaké jakou náklady na založení 
a péči o různé typy květinových výsadeb. Nebude chybět ani obvyklá rubrika Petra Mičoly Historie a nezapomeňte 
si přečíst rubriku Ekonomika, do které připravil Rostislav Ivánek článek s jistě aktuálním titulkem Půlhodinka práce 
a další věci „vokolo“. 
Nezapomeňte, že stále hledáme nové předplatitele Inspirace. Roční předplatné činí 260 Kč. Naši členové dostávají 
samozřejmě jeden výtisk zdarma.

V červenci a srpnu nás všechny čekají zejména PRÁZDNINY – DOVOLENÉ!!! Ale kromě zaslouženého odpočinku 
připravujeme na srpen seminář na téma přírodní zahrady ve spolupráci s členskou firmou Zahrady Laurus, vycházku 
po parku v Hukvaldech se zaměřením na dřevokazné houby, a v ABAJi se šeptá o workshopu se zahradními archi-
tekty s podtitulem mýty a fakta o koupacích jezírkách…

8. 9. – seminář Zahrady pro radost a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže ZAHRADA ROKU 2017, Brno

14. 9. – seminář v rámci projektu Zelené střechy jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu a na jeho 
závěr vyhlásíme výsledky soutěže ZELENÁ STŘECHA ROKU 2017. Vše se uskuteční jako součást Landscape fes-
tivalu Plzeň 2017.

19.–23. 9. – veletrh FOR ARCH, PVA EXPO Praha-Letňany. V rámci veletrhu se 21.9. uskuteční seminář o stavbě 
zelených střech dle Standardů

28.–30. 9. – exkurze do Německa (IGA Berlín 2017 - mezinárodní zahradnická výstava, park Sanssouci, školky 
Lorberg)

10. 10. – Konference Parky pro život aneb zeleň ve veřejném zájmu, Praha

NA CO SE ALE TĚŠIT MŮŽETE…

8. – 9. června / Exkurze Historie a současnost zahradní a krajinářské tvorby
Akce byla bohužel zrušena z důvodu nenaplnění minimálního počtu účastníků. Nevíme, zda byla hlavním důvodem 
malého zájmu časová tíseň, anebo Vám lokalita Olomouc, Prostějov, Kroměříž připadá být příliš známá či nezajíma-
vá. Budeme rádi, pokud se s námi o svůj názor podělíte. V případě, že by byla hlavním důvodem časová tíseň, akci 
můžeme vyhlásit v jiném termínu.

NA CO SE BOHUŽEL TĚŠIT NEMŮŽETE…

KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA historie | současnost | trendy | rostliny | technologie | názory

Časopis Svazu zakládání a údržby zeleně

Inspirace

www.szuz.cz


