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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.

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,
listopad byl pro kancelář ve znamení plánování  
vzdělávacích akcí svazu i jeho odborných sekcí  
na rok 2019 a přípravy zimního vydání časopisu  
Inspirace. Na konci newsletteru v rubrice  
„Na co se můžete těšit…“ najdete seznam akcí,  
u kterých je již stanoven termín a místo konání.  
Postupně budou přibývat a my vás o nich  
budeme informovat tradičně zasíláním pozvánek  
do Vašich mailových schránek. Uvedeny  
jsou rovněž na úvodní stránce našich  
webových stránek www.szuz.cz. a jako „událost“  
na našem facebookovém profilu. 
Na osobní setkání se těším s mnohými z vás na regionálních  
předvánočních setkáních v Českých Kopistech, Havířově a Studenci.

Přeji vám příjemné početní
Vaše kancelářská zahradnice Hana

pour féliciterpour féliciterpour féliciter

www.szuz.cz
https://www.facebook.com/szuz.cz/
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POZNAMENEJTE SI 
PROSÍM DO SVÝCH DIÁRÒ

  TERMÍNY SHROMÁŽDeNÍ ČLENÒ

Shromáždění členů je nejvyšším orgánem našeho profesního sdruže-
ní. Každý člen Svazu má možnost svou účastí na tomto shromáždění 
naplnit své hlavní právo, a to přijímat rozhodnutí a stanoviska, která 
mají pro Svaz a jeho odborné sekce zásadní význam. Budeme velmi 
potěšeni, pokud se sejdeme v hojném počtu.

Shromáždění členů ZeS 18. 1. 2019, Brno 

Shromáždění členů SZÚZ 29. 1. 2019, Lednice

Shromáždění členů ABAJ 30. 1. 2019, Lednice

Společný společensko-kulturní večer SZÚZ a ABAJ 
z 29. na 30. 1., Lednice – těšit se můžete na raut, 
degustaci vín a cimbálovou muziku Podluží.

Pro ty z vás, kteří do Lednice přijedou pouze na Shromáždění členů 
SZÚZ a nejsou členy ABAJ máme v jednání dopolední prohlídku zre-
novovaných salonků v 1. patře Minaretu, případně komentovanou pro-
hlídku palmového skleníku.

Kongresový sál SPA Resortu Lednice, ve kterém přivítáme účastníky 
Shromáždění členů v roce 2019.

Na Shromáždění členů SZÚZ dne 29. 1. budeme mít možnost uvítat 
zástupce mezinárodní organizace ELCA vedoucí kanceláře paní Marii 
Mertens a šéfa Výboru firem ELCA Henrika Bose. Ten by měl představit 
zejména možnost výměnných pobytů jak pro zaměstnance, tak i pro 
majitele firem.

INFO 
Z KANCELÁŘE
ZACÍLENO 
NA MARKETING 
Jistě jste zaznamenali, že při mai-
lové komunikaci používáme nový 
marketingový software Quanda, 
který nám umožňuje grafické zpra-
cování mailové zprávy. Doufáme, 
že čtení mailů z kanceláře bude pro 
vás díky atraktivnímu vzhledu mno-
hem příjemnější. My díky tomuto 
systému získáme přesnou zpětnou 
vazbu vašeho zájmu – počet pře-
čtených, neotevřených mailů, počet 
prokliků na odkazy, stránky apod. 

Současně jsme vybrali CRM systém 
Raynet (CRM je zkratka z anglické-
ho Customer relationship manage-
ment, neboli  nebo řízení vztahů se 
zákazníky). Systém Raynet s Quan-
dou spolupracuje a zatímco Quanda 
poskytuje statistické údaje, Raynet 
nám údaje propojí konkrétně s kaž-
dým členem. Rovněž nám umožní 
lépe třídit důležité informace o před-
platitelích 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. Sys-
tém nám rovněž umožňuje kvalitní 
emailing a připravujeme i propojení 
s naším účetním programem. 

ZASEDÁNÍ RADY ABAJ
Již několik posledních let se Rada ABAJ schází v zasedací místnosti našeho 
obchodního člena firmy PROXIM s.r.o. Stejně tak tomu bylo i 7. 11., kdy jsme 
se sešli, abychom naplánovali Shromáždění členů a aktivity pro nadcházející 
rok. Rada se sešla v plném složení stejně jako kancelář, za níž se zúčastnily 
všechny tři pracovnice kanceláře – tedy i naše nová kolegyně Michaela. Zápis 
z jednání najdete na stránkách sekce www.abaj.cz v oddíle určenému pouze 
našim členům.

www.abaj.cz
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WORKSHOP OD PROJEKTU KE KALKULACI, 
OD KALKULACE K ROZPOČTU
Dne 22. 11. se v Brně v konferenč-
ním sále Otevřené zahrady uskutečnil 
workshop věnovaný tématu kalkulací 
a rozpočtu. Jak jsme psali již v minu-
lém vydání zpravodaje, zaskočil nás 
obrovský zájem z řad zahradnických 
realizačních firem. Kapacita 30 osob 
byla naplněna během jednoho dne 
a na základě této zkušenosti opa-
kujeme tento seminář i v prosinci. 
Lektorování a přípravy se ujal Rosťa 
Ivánek s dcerou Janou za velké po-
moci ředitelky svazu Jany Šimečko-
vé. Pro všechny lektory to byl určitý 
krok do neznáme, který se podle vět-
šiny ohlasů od účastníků workshopu 
podařil. Nosným bodem bylo, aby si 
aktéři kurzu uvědomili, jaké veškeré náklady, přímé i nepřímé, se promítají do hodinové zúčtovací sazby, která ovlivňuje 
nabídkovou cenu realizační firmy. Při workshopu jsme využili i zkušeností, které jsme nabyli při revizi části katalogu ÚRS 
823-1. Na závěr workshopu byli účastníci rozděleni do deseti skupin, z nichž každá zpracovala rozpočet pro určitou veli-
kost výsadby stromu včetně následné péče. Na příští rok plánujeme workshopy pro projektanty i pokročilejší rozpočtáře.

ZASEDÁNÍ RADY ZES
Dne 27. 11. se uskutečnilo zasedání Rady odborné sekce Zelené střechy v prostorách Zámečku, kde sídlí náš nový přidru-
žený člen Střední odborná škola Jarov – potažmo její zahradnický obor. Rada se sešla v plném složení, jako hosta přivítala 
Pavla Dostala. Mezi nejdůležitější body jednání patřila příprava Shromáždění členů, jejíž konání bylo stanoveno na pátek 
18. 1. 2019 a doladění nové podoby stránek www.zelenestrechy.info jež se mají stát celorepublikovou platformou o zele-
ných střechách. Zápis ze zasedání je uveřejněn na webových stránkách sekce v oddíle pro členy.

ZELENÉ STŘECHY

Jiráskova vila neboli Zámeček, botanická zahrada Střední odborné školy Jarov

www.zelenestrechy.info
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INSPIRACE 4/2018
V listopadu se finišovalo s přípravou posledního letošního vydání našeho odborného časopisu. Ve vašich poštovních 
schránkách jej najdete v první polovině prosince. Připravit toto číslo byl trošku oříšek, protože původně mělo být věnováno 
výsledkům soutěže Zahrada roku, která se letos, jak už víte, neuskutečnila kvůli nedostatku přihlášených zahrad. 
Obsah čtvrtého čísla lze rozdělit do dvou základních částí. V první so objevují dozvuky letošního osmičkového roku (rub-
rika Věda a výzkum a Historie), ta druhá je ryze odborná a snaží se reflektovat současné trendy a problémy (Mulčování 
trvalkových záhonů, Invazní rostliny, Trávníky aneb co ukázalo letošní suché léto). Nenechejte si ujít rozhovor s Ivanem 
Staňou, zejména jeho poselství na konci, které je vskutku originální.

STROMY SVOBODY
MULČOVÁNÍ  

TRVALKOVÝCH ZÁHONŮ
INVAZNÍ DRUHY  

V PARCÍCH A ZAHRADÁCH

KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA historie | současnost | trendy | rostliny | technologie | názory
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TRVALKOVÝCH 
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Mulčování trvalkových výsadeb je v současnosti standardní dokončovací prací při 
zakládání nových záhonů. Nicméně tato technika, která se v minulosti spojovala spíše 
s produkčními zemědělskými technologiemi, není zase tak dlouho používaná. Není 
tomu tak dávno, kdy jedinou správnou technologií byl černý úhor. Ten měl a stále 
má své opodstatnění. Mulčování v podstatě nahradilo do té doby standardní a léta 
neměnné pracovní operace v technologii údržby záhonů – pletí a okopávku.

Ing. Adam Baroš
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro kraji-
nu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 
Odborné zaměření: bylinné patro, trvalky,  
použití rostlin, technologie bylinných vý- 
sadeb

  Adam.Baros@vukoz.cz

Okopávka se přirozeně v mulči neprová-
dí, pletí ano, ale v mnohem menší míře, 
často pouze selektivně. Pokusům, jak 
uspořit zamulčováním výsadeb čas nutný 
pro pletí a tím i finance, se věnovala řada 
studií už v  90. letech 20. století (např. 
doktorská práce současného ředitele 
ukázkové trvalkové zahrady ve  Weihen-
stephanu profesora Bernda Hertla). A sa-
mozřejmě jak se informace šířily mezi 
odbornou i  laickou veřejnost, přibývalo 
dobrých i špatných zkušeností, možnos-
tí a diskuzí. Igelitové pytle s  „mulčovací 
kůrou“ se staly nedílnou nabídkou všech 
stavebních i jiných hyper-hobbymarketů. 
Není však nutné po nich automaticky sa-
hat, protože spektrum možností a kvality 
je mnohem širší.

Jak mulč funguje
Vrstva mulče funguje jako přirozená zá-
brana proti zaplevelení záhonu kvůli 
diasporám, které se do  záhonu dostávají 
z okolních ploch. Na vrstvě mulče semena 
mnohem hůře klíčí než na povrchu půdy. 

Z tohoto důvodu je jasné, že funkční mulč 
musí být souvislá vrstva o  určité tloušť-
ce. V  praxi se používá zpravidla 50 mm. 
Rozhodně však mulč nenahradí důkladné 
odplevelení stanoviště před výsadbou. Po-
kud v půdě zůstanou části plevelů schopné 
regenerace, prorostou vrstvu mulče stejně 
dobře jako ostatní vysazené rostliny.
Další důležitou funkcí mulče je zabránit 
vzlínání a odparu vody z půdy, tedy pře-
rušit kapilaritu. Stejnou službu dělá v čer-
ném úhoru pravidelná okopávka. U  mi-
nerálního mulče pak jeho větší hmotnost 
chrání čerstvě vysázené rostliny před vy-
tahováním promrzlých balů při střídání 
mrazu a oblevy.

Proč mulčovat
Jasným argumentem proč výsadby zamul-
čovat je úspora času a tím i finančních ná-
roků na pozdější údržbu záhonů, tedy ple-
tí, okopávku a zálivku. Díky tomu se daří 
udržet větší počet kvalitních výsadeb jak 
v  soukromých zahradách, tak především 
ve  veřejném prostoru. Mulčování může 
také rostlinám pomoci překlenout i kratší 
období beze srážek, což bude v následují-
cích letech jistě velmi zmiňované téma. 

Různé druhy mulče v klášterní zahradě (Melk, Rakousko)

V dubnu již není ve stabilizovaném záhonu mulč téměř vidět.
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Kdy a jak mulčovat
Zahradnický obor má velmi mnoho pří-
padů, jak správně (i špatně) použít určitý 
druh nebo technologii. Možná je to dáno 
velkým množstvím sortimentu živých 
rostlin, se kterými musíme pracovat. Nic-
méně i mulčovat lze špatně a pro správné 
využití potenciálu technologie mulčování 
je nutné znát rozdíly mezi jednotlivými 
materiály a  jejich vlastnosti. Obecně lze 
říct, že některý ze způsobů mulčování je 
vhodný pro většinu trvalkových záho-
nů. Organický mulč lze využít jak ve vý-
sadbách klasicky sestavovaných rabat, tak 
pro výsadby ve stínu a polostínu, kde jsou 
rostliny zvyklé na pravidelný listový opad. 
Hajní rostliny pak mulč vyloženě vyžadu-
jí. Naopak rostliny ze skalních partií, step-
ních, slunných a suchých míst lépe snášejí 
anorganický mulč. 
Mulčování je vhodné provést co nejdří-
ve po výsadbě rostlin. Pokud do záhonů 
budou vysazeny i  cibuloviny, tak ihned 
po nich, tj. v pozdním podzimu, případně 
v zimě. Doplňování vrstvy mulče je také 
vhodné situovat na  dobu před začátkem 
vegetace.

Druhy mulče
Pro praktické použití lze mulč rozdělit 
na organický a anorganický (minerální). 

Organický mulč
Hlavním poznávacím znakem organické-
ho mulče je ta vlastnost, že se jedná o více 
či méně zpracovaný přírodní materiál, 
produkt živých organismů. S  tímto mul-
čem se lze setkat všude v  přírodě, stačí 
se podívat na  opadané listí na  podzim 
nebo kdykoliv během roku na přirozený 
opad v  lese. Tímto pohledem také snad-
no zjistíme, kterým druhům tento opad 
svědčí a  kterým nikoliv. Nejčastějším 
příkladem v  zahradnické praxi je borka 
(nesprávně nazývaná jako kůra) a štěpka 
z  různých druhů dřevin. Organický ma-
teriál podléhá rozkladu a přeměně v jinou 
formu hmoty. Mnoho zahradníků již má 

vlastní zkušenost s mulčováním čerstvou 
borkou nebo štěpkou. Při jejím rozklá-
du jsou bakteriemi odčerpávány živiny, 
zejména dusík z půdy, a  tím se dostávají 
rostliny do stresu a přestávají vitálně růst. 
Tento dnes již známý fakt není třeba dále 
rozebírat a  solidní firmy již řadu let po-
užívají borku či štěpku kompostovanou, 
kde je odběr živin z  půdy ve  výsadbách 
minimalizován. Mulčovací borky i  štěp-
ky se dá na  trhu nalézt množství druhů 
a kvalit. Obecně lze do trvalkových záho-
nů doporučit materiál tříděný, prosívaný 
(bez prachových částic), jemně drcený 
(do velikosti frakce cca max. 20 mm) a sa-
mozřejmě kompostovaný. Ideální je také 
využívat borky či štěpky z listnatých dře-
vin, která by měla obsahovat co nejméně 
přirozených inhibičních látek. Ty jsou 
obsaženy ve  větším množství převážně 
v  čerstvé hmotě borky a  dřeva, a  zejmé-
na u  jehličnatých a  některých listnatých 
(akát, ořešák) dřevin. Lze také využít při-
rozených a levných variant jako je mulčo-
vání listím, kdy je důležitý druh dřeviny 
(jinak dlouho se rozkládá listí platanu či 
dubu, jinak zase lípa) a  tloušťka vrstvy. 
Listový opad je vhodný zejména pro hajní 
partie, kde působí přirozeně a dobře fun-
guje. Lze také využít slámu nebo štěpky 

z ozdobnice (Miscanthus). V menší vrst-
vě a  spíše na  soukromých zahradách lze 
trvalkové partie mulčovat také zavadlou 
posekanou trávou. Je však potřeba pou-
žívat hmotu trávy bez semen, abychom si 
nezaplevelili záhon ještě více. Na vlhkých 
stanovištích, kde převládají vitální a mo-
hutné trvalky (menší druhy tento způsob 
spolehlivě zlikviduje), lze mulčovat rost-
liny na  jaře tak, že jednoduše posekáme 
suchou nadzemní biomasu a  necháme ji 
ležet na  místě, kde se v  průběhu sezóny 
přirozeně rozpadne. Toto je velmi ele-
gantní způsob péče o trvalky, nicméně je 
vhodný pouze pro některé druhy a stano-
viště. Výhoda mulčování listím, trávou 
a podobnými materiály je zejména v tom, 
že je nemusíme nakupovat a  přitom  

Mulčovat není nutné také např. u historických výsadeb  (záhon historického rabata 
od G. Arendse v areálu trvalkové školky Maubach-Arends, Wuppertal, Německo).

Mladá výsadba stínomilných trvalek (Londýn)

Kompostovaná borka a čerstvá štěpka ve výsadbách stinných záhonů 
(Dendrologická zahrada v Průhonicích).

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT…
 4. 12.  Workshop Od projektu ke kalkulaci od kalkulace k rozpočtu/  
  Kapacita naplněna
 5. 12. Seminář Choroby a škůdci okrasných dřevin/ Kapacita naplněna
 6. 12. Regionální setkání členů, Litoměřice / Kapacita naplněna
 14. 12 Regionální setkání členů, Havířov / Kapacita naplněna
 18. 12. Regionální setkání členů, Studenec (hostitel firma Zahradnické úpravy)
 15. 1 Workshop – Tvorba trvalkového záhonu, Brno / Kapacita naplněna
 16. 1. Zelená burza – kontraktační výstava českých zahradnických výpěstků
 18. 1.  Shromáždění členů ZeS, Brno
 24. 1. Druhově pestré porosty, Praha
 29. 1. Shromáždění členů SZÚZ, Lednice
 30. 1. Shromáždění členů ABAJ, Lednice
 7.–9. 2. Veletrh Střechy Praha (vystavují zástupci odborné sekce Zelené střechy)
 12. 2. Druhově pestré porosty, Brno
 19. 2.  Výsadba dřevin, Brno
 7. 3. Řez ovocných dřevin, Dřevčice
 8.–11. 5. Exkurze exkurzi po zahradnických firmách a zajímavých  
  zakázkách, Nizozemí

VÝZVA 
ČLENŮM SZÚZ
Pro rok 2019 máme v plánu 
seminář zopakovat seminář 
na téma parkové cesty a plochy 
s vodopropustným povrchem 
a velmi bychom opět uvítali pro-
pojení s praktickou 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 realizovat cesty 
z mlatů či minerálbetonu a byli 
byste ochotni umožnit účastní-
kům shlédnout Vaši práci, abys-
te nás kontaktovali. Předem 
vám velmi děkujeme (vám či 
vašim zaměstnancům umožní-
me rádi zdarma účast na teore-
tické části semináře).


