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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,
srdečně Vás zdravím po prázdninové přestávce 
a intenzivním nástupu měsíce září. O tom,  
jak a čím přispělo naše profesní sdružení oboru 
zahradní a krajinářské tvorby se můžete dočíst 
na následujících stránkách nebo ve třetím,  
podzimním čísle Inspirace, ve které jsou již  
tradičně představena oceněná díla soutěží  
ZAHRADA ROKU a ZELENÁ STŘECHA roku 2017. 
A nás nesmírně těší, že mnoho cen putovalo 
za Vámi, našimi členy!

Přeji Vám pěkné počtení.
Vaše kancelářská zahradnice Hana
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SCHODIŠTĚ A ZÍDKY 
Z PŘÍRODNÍHO KAMENE
V prázdninovém období se uskutečnila jen jedna vzdělávací akce, a to prak-
tická dílna Schodiště a zídky, opět ve spolupráci s členskou firmou Weiss & 
Wild s.r.o., tentokrát ale v novém prostředí Zahradnictví pod Kazínem. Lektor 
Miroslav Horník dostál své pověsti a pro všechny účastníky bylo setkání s ním 
velmi přínosné jak po stránce lidské, tak profesní. Jsme rádi, že se dalších  
11 zahradníků učilo pracovat s přírodním kamenem a přispějí svým dílem ke kvalitě zahradnického řemesla.

OBOROVÁ SPOLUPRÁCE
Pro Asociaci zahradnických a zemědělských společenstev (AZZS), které jsme spolu se Svazem školkařů, Svazem květiná-
řů a floristů a Sdružením zahradnických center členy, jsme vytvořili nové webové stránky, jelikož původní byly již graficky 
i funkčně nevyhovující. Na výsledek spolupráce s naším osvědčeným webmastrem firmou První pozice s.r.o. se můžete 
podívat zde www.asociacezzs.cz.

Ve dnech 17.–20. srpna jsme se 
za AZZS zúčastnili letní etapy výsta-
vy FLORA Olomouc 2017. Na našem 
stánku jsme prezentovali obor za-
hradní a krajinářská tvorba a vytvořili 
místo pro setkávání kolegů napříč 
oborem. Přivítali jsme zde i zástupce 
politické reprezentace – ministra ze-
mědělství Mariana Jurečku a premié-
ra Bohuslava Sobotku. SZÚZ rovněž 
udělil záštitu semináři věnovanému 
smíšeným výsadbám ve veřejném 
prostoru, který se konal v rámci do-
provodného programu výstavy.

ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
Členové představenstva se sešli 28. 8. v Žabni na druhém letošním zasedání představenstva SZÚZ. Na programu 
bylo nejenom zhodnocení akcí a činnosti od začátku roku 2017, ale především úvahy do budoucna. Představen-
stvo i kancelář se shodli na tom, že je potřeba více naslouchat přáním a potřebám členů tak, aby pro ně byl svaz 
přínosem i v každodenní práci. Proto jsme se rozhodli koncem roku 2017 uspořádat několik regionálních setkání 
se členy. Takže si připravte své podněty, připomínky a návrhy a udělejte si pár hodin čas. Termíny a místa setkání 
zašleme do konce října. 

Podrobný zápis ze zasedání představenstva si můžete přečíst na stránkách svazu, po přihlášení v oddíle Pro členy 
http://www.szuz.cz/cs/?page=prihlaseni
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SOUTĚŽ ZAHRADA ROKU 2017
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 8. 9. v Ote-
vřené zahradě v Brně a předcházelo mu odpolední matiné 
ZAHRADA CHUTÍ, BAREV A VŮNÍ. Byla to velmi příjemná 
společensko-vzdělávací akce, která dostála svému názvu 
a propojila zahradu a její návštěvníky všemi smysly. Potě-
šující bylo, že na matiné přijeli kromě soutěžících i někte-
ří majitelé oceněných zahrad, a to dokonce i z loňského 
roku. 

S výsledky letošního ročníku jste se mohli seznámit v Inspiraci nebo na strán-
kách akce http://www.szuz.cz/cs/hlavni-menu/akce/zahrada-roku/2017/

EXKURZE – 
UKÁZKOVÝ 
PŘÍKLAD 
HOSPODAŘENÍ 
NA PRINCIPU 
PERMAKULTURY, 
RAKOUSKO

Skupinka 18 účastníků z člen-
ských firem i nečlenů našeho 
profesního sdružení zavítala 
ve druhém zářijovém víkendu 
do alpských hor na rodinný 
statek Seppa Holzera, který se 
věnuje permakulturnímu pěs-
tování plodin. Krameterhof je  
45 ha velká farma na sva-
zích Alp v nadmořské výšce 
1 100 až 1 500 m n.m. Prů-
měrná teplota je zde 5°C. 
I v těchto podmínkách se zde 
pěstují teplomilné druhy ovo-
ce, zeleniny, bylinek i hub. 
Josef Andreas Holzer provedl 
návštěvníky několika kilomet-
ry teras, ukázal jim zajímavý 
systém zadržování, využívání 
a rozvádění vody v krajině. 
Pohovořil i o ekologických 
pravidlech a ekonomických 
ukazatelích. Tlumočení do  
českého jazyka zajistila 
osvědčená tlumočnice paní 
Lenka Brabcová. Doprovod-
ným programem předchozího 
dne byla návštěva rodinné sý-
rárny s nezbytnou ochutnáv-
kou domácích produktů.
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SOUTĚŽ ZELENÁ STŘECHA ROKU 2017

Slavností vyhlášení výsledků se usku-
tečnilo 14. 9. v atraktivním prostředí 
DEPO2015 v Plzni na závěr konfe-
rence Zelené střechy jako součást 
adaptačních opatření na změnu kli-
matu, kterou navštívilo 60 účastníků 
z řad městské správy, projekčních 
ateliérů, potenciálních investorů i za-
hradnických firem.    

Jak jsem již uvedla, o všech oceně-
ných dílech se můžete dočíst v nej-
novějším vydání Inspirace nebo 
na webových stránkách http://www.
zelenestrechy.info/cs/strechy/akce/
zelena-strecha-roku-2017/

PARK ROKU 2017
Do letošního ročníku se přihlásilo rekordních 13 parků z celé České republiky (Brno 2x, Příbor, 
Krnov, Hradec Králové, Pardubice, Litoměřice, Kadaň, Benátky nad Jizerou, Praha 2x, České 
Budějovice, Plzeň). Tohoto množství jsem dosáhli především díky adresným výzvám zástupcům 
měst, aby parky do soutěže přihlásili.
Odborná porota ve složení (na fotce zleva) Ing. Petr Šiřina (za Výzkumný ústav Silva Taroucy pro 
krajinu a okrasné zahradnictví), Ing. Olga Žáková (za Svaz školkařů České republiky) Ing. Jitka Trevisan (za Společnost 
pro zahradní a krajinářskou tvorbu), Bc. David Mičan (za Svaz zakládání a údržby zeleně)  Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.   
(za Zahradnickou fakultu MENDELU), Ing. Karel Slánský (za Fakultu architektury ČVUT), hodnotila díla v termínu  
11.–13. 9. a měla skutečně nelehký úkol, v tak mimořádně dobře obsazeném ročníku vybrat ty nejlepší. 

Na nové webové stránce www.parkroku.cz jsme spustili 
hlasování, při kterém se rozhodne, který park získá Cenu ve-
řejnosti. Svůj hlas můžete dát všem parkům (konkurence je 
v letošním ročníku opravdu vysoká), ale pouze 1x. Udělujete  
1 až 3 hvězdičky. Hlasování je možné do 4. 10. 2017.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 5. 10. v Arci-
biskupském paláci v Olomouci. Vyhlášení bude předcházet 
konference Parky pro život aneb zeleň v chytrém městě. 
Registrovat na konferenci se můžete na www.szuz.cz.
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FOR ARCH
Ani letos jsme nechyběli na meziná-
rodním stavebním veletrhu, který se 
konal 19.–23.9. Na našem veletrž-
ním stánku jsme se zaměřili zejména 
na propagaci zelených střech a kou-
pacích jezírek. V rámci doprovodného 
programu jsme uspořádali seminář 
zaměřený na představení standardů 
pro zelené střechy.

Veletrh FOR ARCH je největším sta-
vebním veletrhem v České republi-
ce, zúčastňuje se jej několik set vy-
stavovatelů a loni jej navštívilo přes 
70 000 lidí. Ve stánku SZÚZ poskytu-
jí poradenskou službu jak pracovnice 
kanceláře, tak i zástupci členských 
firem.

28.–30. 9. 
Exkurze do Německa (IGA Berlín 2017 – mezinárodní zahradnická výstava, školky Lorberg). 
Akce je již kapacitně naplněna. Celkem se ji zúčastní 19 zájemců z řad členských i nečlenských firem.

5. 10. 
Konference Parky pro život aneb zeleň v chytrém městě a slavnostní vyhlášení děl oceněných 
v soutěži PARK ROKU 2017, Olomouc, Arcibiskupský palác. 
Registrovat na konferenci se můžete na www.szuz.cz.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT…

www.szuz.cz
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