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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.

VÁŽENÍ A MILÍ
ČLENOVÉ,
jsem ráda, že jste neodolali a rozklikli přílohu.
Doufám, že Vás naše únorové aktivity nezklamou.
Uplynulý měsíc bychom mohli shrnout do věty:
únor bílý – kancelář šílí. Tak pěkné počtení…
Za kancelář sepsala a pozdrav zasílá
Vaše kancelářská zahradnice Hana

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SZÚZ

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.
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2.–3. února 2017
Místem konání letošního Shromáždění členů se staly západočeské Plasy a jejich fascinující areál bývalého cisterciáckého kláštera, jehož dvě prohlídky byly
nezapomenutelným a velmi inspirativním zážitkem. Zahajovali jsme prohlídkou
konventu a celou akci ukončili následujícího dne prohlídkou hodinové věže a barokní sýpky.
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Za doporučení uspořádat shromáždění právě v Plasích děkujeme Jožkovi Vokálovi z členské firmy ACRE spol. s r.o. Pokud někdo znáte podobně okouzlující
místo, budeme rádi za tip pro příští rok.
Vlastní jednání se uskutečnilo v korunovačním sále penzionu Rudolf II. Kromě
pravidelných „procedur“ jako je schvalování zprávy o činnosti SZÚZ a čerpání
rozpočtu za rok 2016 a návrh rozpočtu a činnosti svazu pro rok 2017 se konaly
i volby, o kterých jsme psali v lednovém vydání zpravodaje.

AKTUÁLNÍ
SLOŽENÍ
PŘEDSTAVENSTVA
A KONTROLNÍ
KOMISE
PŘEDSTAVENSTVO
Ing. Martin Závodný
předseda
Rostislav Ivánek
místopředseda
Mgr. Lukáš Gabriel
Lukáš Rajtr
Petr Kaše
Ing. Jaromír Opravil
Bc. David Mičan

Velmi diskutovaným tématem na Shromáždění členů bylo naše členství v mezinárodní organizaci ELCA. Snaha o vstup do této organizace se v roce 2001 stala
jedním z hlavních důvodů založení SZÚZ, protože majitelé nově vznikajících firem
měli zájem zjistit, jak fungují západoevropské firmy a jaké technologie používají.
Tento důvod pro členství v ELCA není už v současnosti aktuální a roční členský
příspěvek do ELCA ve výši 60 000 Kč není zanedbatelnou položkou našeho rozpočtu. Shromáždění členů proto pověřilo kancelář a představenstvo, aby tento
rok intenzivně komunikovali se sekretariátem ELCA, zmapovali konkrétní možnosti a příležitosti, které nám členství nabízí a pokusili se vyjednat snížení členského příspěvku. Na základě písemné zprávy, která bude předložena na příštím
Shromáždění členů, rozhodnou členové o setrvání či vystoupení z ELCA.
Všechny schválené dokumenty (zápis, čerpání, rozpočet, plán činnosti, usnesení) najdete na webových stránkách svazu v oddíle PRO ČLENY, který je přístupný pouze členům po zadání mailu a hesla. Stejný postup platí i pro dokumenty
ze Shromáždění členů našich odborných sekcí ZeS a ABAJ.

KONTROLNÍ KOMISE
Hana Neckářová, DiS.
Karel Fučík
Ing. Michal Němeček

Stalo se velmi milým zvykem, že pro každé
Shromáždění členů zpracuje Karel Fučík
z členské firmy Park sadovnické a krajinářské
úpravy s.r.o. do „filmové“ podoby některou
z akcí svazu (letos si vybral exkurzi Historie
a současnost v ZAKT, která se konala v Mikulově
a okolí) a obdaří ji hudebním doprovodem
i opojným slovním komentářem. Je to událost,
kterou vždy netrpělivě očekáváme…
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Neformální večer v Knížecím pivovaru nezklamal nikoho. Vynikající pivo, skvělé jídlo,
milé zahradnice a zahradníci a živá kapela, kterou vybrali naši dva oslavenci kulatin předseda svazu
Martin Závodný a místopředseda Rosťa Ivánek. Co více si přát…?
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VELETRH STŘECHY PRAHA
9.–11. února 2017
Odborná sekce Zelené střechy (ZeS)
měla veletržní stánek v hale 2. V průběhu konání veletrhu na něm zajišťovali servis, poradenství a osvětu
zástupci našich realizačních firem
i obchodních členů a pracovnice
kanceláře svazu. Letošního ročníku
se zúčastnilo rekordních 21 348 návštěvníků. O zelené střechy byl obrovský zájem jak z řad stavebních
a zahradních architektů, tak i z řad
koncových investorů. Velmi kladně
hodnotili vydání Standardů pro zelené střechy a inspirací jim byli postery
s oceněnými díly soutěže Zelená střecha roku 2016, kterou odborná sekce
ZeS od svého vzniku pořádá.

Veletržní stánek byl neustále v obležení
návštěvníků dychtících po informacích
o zelených střechách
Propagační materiály našich členů i seznam členských realizačních firem byly žádaným artiklem

OVOCNÉ DŘEVINY
V ZAHRADÁCH
15. února 2017
S výborným ovocnářem Stanislavem Bočkem jsme se nepotkali v Otevřené
zahradě poprvé. Navázali jsme na úspěšný loňský kurz a zaměřili se letos
na použití ovocných dřevin ve venkovských i městských zahradách. Účastníci
kurzu byli seznámeni s problematikou výběru vhodných druhů, odrůd a podnoží
s ohledem na velikost zahrady a cíle investora. Dále se pokračovalo technologií
výsadeb, následnou péčí, ošetřováním a výživou starších dřevin. Závěrečná
část byla věnována prevenci a přímé regulaci klíčových škůdců a původců chorob. Po teoretické části následovala exkurze po Otevřené zahradě s praktickými ukázkami.
Otevřená zahrada Nadace Partnerství poskytla dostatek příkladů pro vysvětlení výchovného řezu
i ošetření starších dřevin.

TŘI PILÍŘE DOBRÉ ZAHRADY
22. února 2017
Interaktivní ateliér s krajinářským architektem Petrem Mičolou volně navázal
na dva úspěšné workshopy Zahrada není Hra, které vedly Jakub Finger s Mirkou Svorovou a v loňském roce Jitka Trevisan. Slovy Petra –„život každého
zahradního architekta provází věčné hledání souladu mezi obecně uznávanými
normami, vlastním názorem a pohledem klienta na plochu u domu, které se má
v budoucnu říkat zahrada“. Ten svůj pohled zformuloval do tří pilířů a účastníkům workshopu se jej pokusil předat.
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Ani na workshopech se nesmí opisovat… :)
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TECHNICKÝ SEMINÁŘ LINING PONDGARD
24. února 2017
Členové Asociace biobazénů a jezírek
(ABAJ) se na základě pozvání firmy
Profigrass s.r.o. zúčastnili praktického školení na spojování EPDM fólií
Firestone. Teoretická i praktická část
se konala v tréninkově-technickém
centru Firestone Building Products
v Bratislavě. Na semináři se vzdělávalo dvanáct účastníků z jedenácti
členských firem ABAJ, kteří využijí
získané znalosti při stavbě koupacích
jezírek a biobazénů.

Ukázkové spoje Michala Vránka byly dávány všem ostatním účastníkům za vzor

INFO SERVIS PRO ČLENY
V posledních třech letech žádáme Český statistický úřad o informaci, kolik firem uvádí
jako svoji hlavní ekonomickou činnost CZ-NACE 81.30 Činnost související s úpravou krajiny.
• Rok 2014 – 258
• Rok 2015 – 276
• Rok 2016 – 302
Tato činnost zahrnuje:
Výsadbu, péči a údržbu parků a zahrad pro
• soukromou a veřejnou bytovou zástavbu
• stavby veřejných a poloveřejných subjektů (školy, nemocnice, administrativní budovy, kostely atd.)
• průmyslovou a komerční zástavbu
Péči a údržbu
• komunálních ploch (parků, zelených ploch, hřbitovů atd.)
• dopravních komunikací (silnic, železničních a tramvajových tratí, vodních cest, přístavů)
Ozelenění
• budov (střešní zahrady, zimní zahrady, ozelenění fasád atd.)
• hřišť a stadionů (fotbalových hřišť, golfových hřišť atd.), školních hřišť, rekreačních luk a jiných prostor pro
volný čas
• ozelenění a údržbu ploch v okolí stojatých a tekoucích vod (sběrných nádrží, proměnlivých vlhkých ploch, rybníků, plaveckých bazénů, vodních příkopů, vodotečí, čistíren odpadních vod)
Pěstování porostů na ochranu před hlukem, větrem, erozí a oslněním
A s jakými dotazy jste se na kancelář obraceli mailem? Například co je potřeba udělat, pokud uvažujete o práci
v Německu, anebo jak má vypadat a na koho se obrátit s tvorbou hodnocení pracovních rizik.
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MEZIOBOROVÁ
SPOLUPRÁCE
Kolegové ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu
zaslali všem členům našeho svazu zdravici, která byla přečtena na Shromáždění členů v Plasích.
Znění dopisu:
V Praze 1. 2. 2017
Vážení kolegové členové SZÚZ,
dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozdravili
a popřáli Vám zdar ve vašem jednání. Rádi bychom touto cestou jménem správní rady SZKT
vyjádřili zájem a naději v prohloubení spolupráce
našich společností. Vaši společnost vnímáme jako
silného a přirozeného spojence v prosazování zájmů našeho oboru a jeho propagaci. Máme radost, že Vaši členové patří k elitě v našem oboru.
Mnozí vaši členové jsou zároveň i členy SZKT což
je pro nás výrazným potvrzením, že naše aktivity se vhodně doplňují a zájmy jsou podobné ne-li
stejné.
Rádi bychom v následujících měsících vyvolali
společné jednání o možné spolupráci a rádi bychom z jednání odcházeli s konkrétními oblastmi
spolupráce.
Přejeme vám všem vše dobré, ať se náš obor
úspěšně rozvíjí.
Ing. Přemysl Krejčiřík předseda Správní rady SZKT
Ladislav Kejha místopředseda správní rady SZKT
Ing. Stanislav Flek člen správní rady SZKT
V odpovědi jsme vyjádřili poděkování a náš zájem
o prohloubení spolupráce a upozornili na skutečnost, že ze strany svazu byla již několikrát iniciována setkání, která se i uskutečnila, ovšem bez
konkrétního výsledku. Navrhujeme proto, aby do
31. 3. 2017 obě organizace předložily konkrétní
návrhy oblasti spolupráce, aby naše příští společné setkání bylo konstruktivní a přineslo žádané
ovoce pro zvýšení vážnosti a kvality oboru zahradní a krajinářské tvorby v České republice.
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OTEVŘENÁ DISKUZE
OBORU ZAHRADNÍ
A KRAJINÁŘSKÁ
ARCHITEKTURA
8. února 2017
Ředitelka svazu se v Praze zúčastnila setkání zástupců
univerzit vyučujících zahradní a krajinářskou architekturu,
studentů, praktikujících krajinářských architektů a dalších
institucí. Na otevřeném jednání se sešlo kolem stovky
účastníků nejrůznějšího věku i postavení. Jednání, které iniciovala neformální skupina krajinářských architektů
sdružených v Otevřeném kruhu ateliéru ZAKA, bylo vyústěním aktivit, které započali studenti Mendelovy univerzity
v Brně, potažmo v Lednici před rokem. Především však
bylo hmatatelným výsledkem otevřeného dopisu, který
výše zmiňovaná neformální skupina poslala 25. dubna
2016 rektorovi MENDELU Ladislavu Havlovi a děkanovi
ZF Robertu Pokludovi. Signatářům dopisu jde především
o kvalitu výuky budoucích krajinářských architektů a její
provázanosti s praxí nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Rozsah zpravodaje nám neumožňuje zabývat se touto kauzou do hloubky. Bližší informace, stejně jako znění dopisu,
jsou k dispozici na facebooku – skupina Otevřený kruh ateliérů ZaKA.

OKÉNKO ŘEDITELKY
Mohlo by se zdát, že problémy krajinářských architektů, ať už současných nebo budoucích, se
našeho svazu, který sdružuje především realizační
firmy, netýkají. Myslím si, že opak je pravdou. Autoři projektů jsou vašimi nejbližšími spolupracovníky
a partnery. Budeme tedy dál vývoj sledovat. Výsledkem jednání by měl být vznik jakési oborové rady
napříč univerzitami, ve které by měli zasednout
i zástupci profesních sdružení. Domnívám se, že by
SZÚZ určitě neměl chybět. A kladu si otázku, jestli
nepřišel čas, aby Svaz zakládání a údržby zeleně
aktivně oslovoval studenty univerzit, a představoval jim svou vizi i aktivity. Co si o tom myslíte vy?
Napište mi, Váš názor mě zajímá.
Jana Šimečková
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SETKÁNÍ TAJEMNÍKŮ
ZAHRADNICKÝCH SVAZŮ
24. února 2017
Setkání tajemníků svolala tajemnice Svazu školkařů Marie Horáková do Olomouce a kromě ní a mě se ho zúčastnil Roman Chaloupka za Školkařský svaz
Ovocnářské unie (dále sdružují Svaz skladovatelů ovoce a Svaz pro integrované
systémy pěstitelů ovoce), Alice Kouřilová za Zelinářskou unii Čech a Moravy
a Petr Martinec za Sdružení lesních školkařů. Omluven byl Tomáš Svoboda
za Svaz květinářů a floristů. Hlavním smyslem schůzky bylo předání informací
z administrativní a organizační agendy svazů, které jsou si svým zaměřením
velice blízké, informací o dotačních a grantových programech, výstavnictví, koordinace termínů a směřování zahradnického školství.

SLEDUJTE NÁS
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Jsme tam všichni:
Svaz zakládání a údržby zeleně
1204 sledujících
Asociace biobazénů a jezírek
274 sledujících
Zelené střechy
441 sledujících
Děkujeme za komentáře, lajkování,
sdílení i vkládání Vašich příspěvků…

VÍTÁME
NOVÉ ČLENY
Za druhý měsíc letošního roku
rozšířily řady našeho profesního sdružení tyto firmy:
Firma KEJHA SUK,
zahradnické služby (náš
dlouholetý člen) vstoupila do
odborné sekce Zelené střechy.
PROFISTROJE s.r.o. –
provozuje internetovou
databázi profesionálních strojů
a techniky www.profistroje.cz,
pořádá odbornou výstavu
DemoGreen. Na té budeme
letos i my!
Vulkatec Riebensahn GmbH
– firma je zaměřena na výrobu
a prodej střešních a stromových substrátů na bázi lávy
a pemzy. Vulkatec vlastní
vozový park s desítkami
Turboliftů – foukacích sil
s výkonnými kompresory.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
22. března 2017 – Standardy pro zelené střechy, Praha, fakulta ČVUT – registrace Standardy
24. března 2017 – Živé ploty a tvarované dřeviny, workshop, Dendrologická zahrada Průhonice – registrace Živé ploty
Pozvánky na všechny námi pořádané akce zasíláme členům do mailové schránky.

Nečlenové se mohou přihlásit k jejich odběru přes www.szuz.cz
na úvodní straně pod kalendářem vzdělávacích akcí.
První číslo letošní Inspirace vyjde 20. března – objednávka Inspirace
Stále máte možnost ji předplatit svým významným klientům – městským
či obecním úřadům, stavebním firmám...
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