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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 nebo 
Fio banka 2301112937/2010.

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

VÁŽENÍ A MILÍ 
ČLENOVÉ,
důležitou změnou v naší kanceláři je rozšíření  
našeho týmu o novou posilu Ing. Michaelu  
Brázdovou, absolventku oboru Management  
zahradních a krajinářských úprav na Zahradnické  
fakultě v Lednici. Přijata byla prozatím na dohodu  
o provedení práce a její hlavní pracovní náplní  
bude zejména zajištění chodu obchodní  
a administrativní agendy spojené s vydáváním 
časopisu Inspirace. 

Přeji Vám pěkné početní
Vaše kancelářská zahradnice Hana
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ELCA – ZASEDÁNÍ PRESIDIA V MILÁNĚ 
Jedním z úkolů vyplývajících z minulého Shromáždění členů byla i „revitalizace“ 
našeho členství v ELCA, respektive zjistit, jak momentálně ELCA funguje, co 
nám může nabídnout a čím můžeme být naopak my prospěšní této mezinárodní 
organizaci. Proto se Jana Šimečková vydala na zasedání presidia ELCA začát-
kem října do Milana. Být členem jakékoliv organizace a nijak se na její činnosti 
nepodílet totiž moc nedává smysl. Znovu se ukázalo, že osobní kontakty jsou 
ty nejlepší a že nejvíc se člověk dozví a vyřeší při neformálních rozhovorech. 
Bezprostředním výsledkem je dohoda s nizozemským svazem, který pro nás 
připravuje exkurzi na jaro 2019. Zdá se, že ELCA se znovu nadechuje, přizpůso-
buje se současným komunikačním trendům (nové webové stránky, Facebook, 
elektronický zpravodaj).

Důsledkem zájmu o členy je i snaha vedení ELCA navštívit postupně všechny 
členské svazy, takže my budeme mít možnost přivítat na našem Shromáždění 
členů dne 29. 1. 2019 v Lednici vedoucí kanceláře paní Marii Mertens a šéfa 
Výboru firem ELCA Henrika Bose. Ten by měl představit zejména možnost vý-
měnných pobytů jak pro zaměstnance, tak i pro majitele firem.

Na zasedání presidia jako obvykle navazovala odborná exkurze, jejíž cena ov-
šem dosahovala již „astronomické“ výše (cca 700 EURO za dva dny). Při ne-
formálním rozhovoru u večeře přislíbil zástupce francouzského svazu, že jarní 
exkurze na Azurové pobřeží se cenově zase znormalizuje. Mnohá místa, která 
byla v programu exkurze, lze navštívit individuálně, což taky Jana udělala. Foto: Bosco Verticale

ROZŠÍŘENÍ TÝMU SVAZOVÉ GREEN OFFICE
Jak jsem již uvedla v úvodu zpravo-
daje, do našeho dvoučlenného týmu  
přibyla nová posila Ing. Michaela Bráz-
dová. Během svého studia na vysoké 
škole sbírala zkušenosti z praxe mimo 
jiné i v našich členských firmám: Gar-
pen zahradnická, Zahradnictví Korner 
či Ivánek-Zeman. 

A co o sobě a svém rozhodnutí „Proč 
se rozhodla pro práci ve svazu“ říká 
Míša?
Jsem studentkou a absolventkou 
Zahradnické fakulty v Lednici oboru 
Management zahradních a krajinných 
úprav. Letos v červnu jsem ukončila 
magisterské studium. Při studiu jsem 
současně pracovala dva roky v Tema-
tických zahradách Zahradnické fakulty MENDELU v Lednici. Již v průběhu studia na Střední zahradnické škole v Ostravě 
jsem sbírala při svých stážích v zahradnických firmách praktické zkušenosti, které mě hodně obohatily a vybízely posunout 
se zase o krůček dál, abych mohla načerpat další zkušenosti v oboru, v kterém bych ráda pracovala dále. Po ukončení 
studia na vysoké škole jsem věděla, že potřebuji změnu, ale zároveň že mám chuť se stále učit, ideálně v praxi. Chtěla jsem 

(foto by Adéla Murínová)

https://cdn.flxml.eu/r-b6e38d783a8c6db1c6a31afb7e68284c
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si doplnit ty dovednosti, které jsem na škole nemohla získat nebo prakticky aplikovat. Proto jsem při volbě co dál, zvolila 
cestu, kde bych mohla dál rozvíjet své organizační schopnosti, komunikaci, práci s lidmi a práci v týmu. Chtěla jsem být 
ovšem stále v oboru a v kontaktu s praxí. Proto jsem se rozhodla oslovit paní Janu Šimečkovou, kterou jsem měla možnost 
potkat u státnic, s prosbou, zda by mi mohla pomoci najít firmu či organizaci, kde si tyto dovednosti mohu oborově doplnit. 
Paní Šimečková mně vzhledem k mému působení v Tematických zahradách v Lednici a předešlých zkušeností navrhla 
práci ve Svazu zakládání a údržby zeleně. Tato nabídka mě velice zaujala, nejen z hlediska toho, že zde mám možnost se 
naučit mnoha dovednostem, ale zároveň, že je to činnost, která pomáhá sdružovat lidi se stejným zaměřením, informuje 
je o aktuálních věcech z oboru a pomáhá lidem v oboru nejen na profesní úrovni, ale také na úrovni lidské v podobě velmi 
dobrých vazeb a přátelství, které jsou to nejcennější.

SEMINÁŘ PARKOVÉ CESTY A PLOCHY 
S VODOPROPUSTNÝM POVRCHEM
Velmi vítáme, když se nám mimo Brno daří nacházet zajímavé prostory k pořádání vzdělávacích kurzů. Přednáškovou míst-
nost pro seminář, jehož tématem byly minerální betony, mlaty a kamenné cesty, nám poskytl náš nový přidružený člen Střední 
odborná škola Jarov – potažmo její zahradnický obor, která sídlí v areálu školní botanické zahrady. Ta slouží mimo jiné k výuce 
odborné praxe a odborného výcviku zahradnických oborů a mnohým zahradníkům i architektům je zcela neznámá.
Seminář zahájil Ing. Eduard Chvosta – zástupce ředitele SOŠ Jarov pro zahradnické obory, který představil školu a pro-
story, kde se seminář konal. Odborný program vedl doc. Ing. Karel Zlatuška, který účastníky seznámil s problematikou 
minerálních betonů a porovnával je s mlaty. Následovala přednáška o kamenných kobercích v podání pana Marka Ondry, 
zástupce firmy Topstone. 
Po obědě měli účastnící možnost shlédnout zajímavou prezentaci Ing. Eduarda Chvosty o výstavbě mlatových cest v Bo-
tanické zahradě hl. města Prahy v Troji. Praktické ukázce, kterou připravila členská firma Gabriel s.r.o., předcházela před-
náška o strojovém vybavení pro zakládání cest z minerálního betonu či mlatů. Následně jsme se přesunuli na praktickou 
ukázku v parku Zahrádky-Rokytka.
Je příjemné zjištění, že jsme se s výběrem tématu trefili. Přednášková místnost byla naplněna, dokonce jsme museli zá-
jemce odmítat. Více než třicítka účastníků ze zahradnických realizačních firem, ateliérů ZAKA, pedagogických pracovníků 
a správců veřejné zeleně ocenila především propojení teoretické části s praktickou ukázkou. 

Pro rok 2019 máme v plánu se-
minář zopakovat a velmi bychom 
opět uvítali propojení s praktic-
kou ukázkou. Prosíme tedy ty 
z Vás, kteří již víte (případně se to 
kdykoliv v tomto či příštím roce 
dozvíte), že v roce 2019 máte 
zakázku, na které budete realizo-
vat cesty z mlatů či minerálbeto-
nu a byli byste ochotni umožnit 
účastníkům shlédnout Vaši práci, 
abyste nás kontaktovali. Předem 
Vám velmi děkujeme (Vám či 
Vašim zaměstnancům umožníme 
rádi zdarma účast na teoretické 
části semináře).
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ZELENESTRECHY.INFO WEBOVÝ INFORMAČNÍ 
PORTÁL PRO OZELEŇOVÁNÍ STŘECH 
Hlavním výstupem tohoto projektu podpořeného MŽP, který právě realizujeme, je vytvoření nekomerčního webového portá-
lu, který bude sloužit jako komplexní informační systém o ozeleňování střech. Snahou je vytvořit vertikální portál pro širo-
kou i odbornou veřejnost, poskytující ověřené informace, odborné články, publikace, výsledky výzkumů. V mapové aplikaci 
najdou uživatelé příklady různých typů zelených střech včetně fotografií, technických informací a kontaktů. Na této části 
projektu se momentálně intenzivně pracuje. Firma První pozice s.r.o. dokončuje technickou přípravu webu, který budeme 
v průběhu listopadu a prosince plnit informacemi. Důležitost této stránky dokládá rostoucí návštěvnost. Na konci roku 
2017 byla návštěvnost stránky cca 61 660 návštěv, nyní, ke konci října 2018 je to již 69 343. 

Další aktivity projektu již byly ukončeny. Uspořádali jsme pátý ročník soutěže Zelená střecha roku, do které bylo přihlášeno 
13 soutěžních děl. Díla jsou od přihlášení publikována na webové stránce www.zelenastrecharoku.cz, která od spuštění 
v červnu zaznamenala téměř tři a půl tisíce návštěv. 

Uvítáme jakoukoliv pomoc, máte-li chuť se do tvorby webových stránek zapojit (kontrola obsahu, poskytnutí materiálů 
– technické výkresy, fotografie z realizací, fotografie zelených střech, přidání zelené střechy do mapy), kontaktujte 
Janu Šimečkovou. 

ZELENÉ STŘECHY

PROJEKT PRO ROK 2019 – „ZELENÉ STŘECHY 
JAKO SOUČÁST ZELENÉ INFRASTRUKTURY SÍDEL“
Koncem října jsme odevzdali na MŽP projekt pro rok 2019, který považujeme za logické pokračování aktivit odborné sekce 
Zelené střechy. První aktivitou předkládaného projektu je aktualizace a revize dokumentu Vegetační souvrství zelených 
střech – Standardy pro navrhování, provádění a údržbu vydaného v roce 2016. Vzhledem k tomu, že standardy slouží 
jako legislativní opora pro přiznání dotace na zelené střechy z programu NZÚ (a v budoucnu snad i jako opora programů 
na komunální úrovni), je nutné jej po třech letech od vydání zrevidovat a aktualizovat tak, aby odpovídaly současnému 
stupni poznání, měnícím se klimatickým podmínkám a byl v souladu s relevantními technickými normami v ČR. Druhou 
aktivitou je uspořádání série seminářů ve vybraných krajských městech určených především pro představitele státní sprá-
vy a samosprávy. Třetí aktivitou předkládaného projektu je uspořádání šestého ročníku soutěže „Zelená střecha roku“, 
což navazuje na aktivity projektů z let 2014–2018. Díky této soutěži disponujeme v současnosti podrobnou databází kva-
litně zrealizovaných staveb se střechami pokrytými vegetací. Novinkou ročníku 2019 bude možnost hlasování veřejnosti 
na webové stránce www.zelenastrecharoku.cz, ze kterého vzejde Cena veřejnosti. 
Čtvrtou aktivitou projektu je uspořádání celostátní konference s mezinárodními přednášejícími na téma „Zelené střechy 
jako součást zelené infrastruktury sídel“. Konference vyvrcholí vyhlášením výsledků soutěže Zelená střecha roku 2019. 

ČLENOVÉ SEKCE ZELENÉ STŘECHY NA EKOFILMU 2018
EKOFILM je nejstarší mezinárodní fil-
mový festival s tematikou životního 
prostředí v Evropě. Jeho kořeny spa-
dají až do roku 1974, kdy vznikl odtr-
žením od festivalu Techfilm. Od roku 
1991 je jeho hlavním pořadatelem 
Ministerstvo životního prostředí. Fes-
tival každoročně představuje desítky 

www.zelenastrecharoku.cz
www.zelenastrecharoku.cz
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soutěžních filmů z celého světa a zve významné české i mezinárodní hosty. Od roku 2015 se festival koná v Brně a or-
ganizuje jej mimo jiné i Nadace Partnerství, v jejíž Otevřené zahradě sídlíme. Kromě vlastní přehlídky filmů nabídl festival 
i přednášky a workshopy s odborníky, diskuze a besedy se zajímavými hosty, koncert a další kulturní program. Letošním 
tématem byla VODA V KRAJINĚ a my jsme moc rádi, že osvěty o zelených střechách se ujaly členské firmy Sedum Top 
Solution, Retex a Liko-S, kteří měli své stánky na náměstí Svobody.

SYSTÉM ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY
V říjnu jsme se věnovali výběru nejvhodnějšího systému CRM, zkratka Customer Relationship Management – tedy v pře-
kladu řízení vztahů se zákazníky, v našem případě i se členy. 
CRM nám umožní lépe třídit důležité informace o předplatitelích a inzerentech časopisu Inspirace a lépe spravovat i data-
bázi Vás, našich stávajících členů, i těch potenciálních. Výhodou je také dostupnost aktuálních dat pro všechny pracovnice 
kanceláře. Systém nám rovněž umožní kvalitní emailing a připravujeme i  propojení s naším účetním programem. 

INFO Z KANCELÁŘE

WORKSHOP OD PROJEKTU KE KALKULACI, 
OD KALKULACE K ROZPOČTU
Během pouhých dvou dnů se nám naplnil workshop věnovaný kalkulacím a rozpočtům, který připravujeme na 22. 11. 
ve spolupráci s Rosťou a Janou Ivánkovými z firmy Ivánek-Zeman. Počet míst byl omezen na 30 osob a již teď máme tolik 
náhradníků, že splňují minimální počet pro pořádání dalšího workshopu. Tento nebývalý zájem nás nesmírně překvapil 
a proto jsme se rozhodli zorganizovat stejný kurz i v prosinci. Kurz je určen především projektantům a rozpočtářům začá-
tečníkům, ale zvažujeme i pokračování pro pokročilé.

F4LAG – FUTURE FOR LANDSCAPE GARDENING
Pod tímto zvláštním názvem se skrývá projekt, který jsme připravili s novou kolegyní Michaelou Brázdovou do grantové-
ho programu MŽP Inovativní programy EVVO (Environmentální vzdělávání a výchova). Cílem projektu je vytvořit cyklus 
vzdělávacích programů EVVO pro zahradně-krajinářskou tvorbu a udržitelnou veřejnou zeleň. Cílovou skupinou jsou žáci 
a studenti středních odborných škol a učilišť se zaměřením na zahradnictví, ekologii, životní prostředí a přírodovědných 
lyceí. Hlavním smyslem je probudit zájem o obor zahradní a krajinářská tvorba v celé šíři (krajina, park, zahrada). Aktivity 
projektu povedou účastníky k vnímání veřejné zeleně jako důležité součásti životního prostředí, o kterou je potřeba pečovat 
s využitím odborných znalostí, dovedností, moderních technologií a techniky. O tom, zda bude tento projekt podpořen, se 
dozvíme snad do konce března 2019.

POZNAMENEJTE SI 

PROSÍM 
DO SVÝCH DIÁRÒ

Shromáždění členů ZeS – 17. 1. nebo 18. 1, Brno (upřesníme brzy)

Shromáždění členů SZÚZ – 29. 1. 2019, Lednice

Shromáždění členů ABAJ – 30. 1. 2019, Lednice

Společný společensko-kulturní večer – z 29. na 30.1., Lednice
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Velmi nás potěšila úspěšnost  
akční nabídky, v rámci které  
nemusel objednatel knihy platit 
poštovné a balné. Během října  
jsme prodali 32 výtisků,  
kdy běžná prodejnost v měsících, 
během kterých neprovádíme žádnou 
propagaci je kolem 6 ks.

VÍTÁME NOVÉ 
PŘIDRUŽENÉ 
ČLENY V NAŠICH 
ŘADÁCH

Česká rada pro šetrné budovy
integruje společnosti a organiza-
ce z různých sektorů ekonomiky 
s vazbou na trh s nemovitostmi 
a stavební průmysl a podněcuje 
trh k přeměně způsobů, jakými 
jsou budovy a urbanistické celky 
navrhovány, vystavěny, renovo-
vány a provozovány, aby takto 
vytvořila zdravé, prosperující, 
environmentálně i společensky 
ohleduplně vystavěné prostředí, 
které zvyšuje kvalitu života.

Střední odborná škola Jarov
je unikátní školou v mnoha smě-
rech. Spojuje na první pohled 
naprosto nesourodá zaměření – 
stavební, dřevařské, zahradnické 
a sportovní. Úplně na počátku 
byly dvě samostatné střední ško-
ly – jedna se stavebním a dřevař-
ským zaměřením a druhá zamě-
řená na zahradnické obory. 

www.szuz.cz

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT…
 7. 11. Zasedání Rady ABAJ
 22. 11. Workshop Od projektu ke kalkulaci od kalkulace k rozpočtu /  
  Kapacita naplněna
 27. 11. Zasedání Rady ZeS
 4. 12. Workshop Od projektu ke kalkulaci od kalkulace k rozpočtu /  
  Kapacita naplněna
 5. 12. Seminář Choroby a škůdci okrasných dřevin
 6. 12. Regionální setkání členů, Litoměřice (hostitel firma Gabriel)
 14. 12. Regionální setkání členů, Havířov (hostitel firma Zámecký Dvůr)
 18. 12. Regionální setkání členů, Studenec (hostitel firma  
  Zahradnické úpravy)
 15. 1. Workshop – Tvorba trvalkového záhonu 
 16. 1. Zelená burza – kontraktační výstava českých  
  zahradnických výpěstků
 Květen 2019 Exkurze do zahradnických firem, Nizozemí


