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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.

VÁŽENÍ A MILÍ
ČLENOVÉ,
začátek února dával naději, že sezóna začne
letos velmi brzo, bohužel konec druhého měsíce
v roce dostál své zimní pověsti a výrazně se
ochladilo. Moc nás to v kanceláři nepotěšilo,
neboť na poslední únorový týden jsme měli
naplánované dvě praktické dílny.
Kromě přípravy a organizace vzdělávacích kurzů
jsme hodně času věnovaly Inspiraci – jak tvorbě
časopisu, tak i jeho předplatitelům. Velmi
milé bylo setkání s mnohými z Vás
na Shromáždění členů v Třešti a za Váš aktivní
přístup ke svazu Vám ještě jednou velmi děkujeme.
Přeji Vám, jako vždy, pěkné počtení.
Vaše kancelářská zahradnice Hana

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.
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KONFERENČNÍ SÁL ZÁMECKÉHO HOTELU V TŘEŠTI BYL DŮSTOJNÝM
MÍSTEM PRO KONÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SZÚZ I ABAJE.
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SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ ABAJ
Tradiční zimní setkání členů Asociace
biobazénů a jezírek se uskutečnilo
7. února na zámku v Třešti. Bylo jednodenní a předcházelo setkání členů
Svazu zakládání a údržby zeleně.
Doprovodným odborným programem
byl seminář To nejlepší z 9. mezinárodního kongresu koupacích jezírek
a biobazénů. Přednášeli zástupci
ABAJ, kteří se kongresu i doprovodných exkurzí osobně zúčastnili: Martin
Panchartek, Michal Vránek a Ondřej
Poul. Seminář byl přístupný i nečlenské veřejnosti. Zazněly názory, že
některé přednášky byly až moc odborné a pro realizační firmy v praxi nepoužitelné. Rada ABAJ za zpětnou vazbu velmi
děkuje a při přípravě dalšího Shromáždění členů bude tuto skutečnost při tvorbě doprovodného programu zohledňovat.
V rámci vlastního jednání členů byly na programu pravidelné body jednání – schválení čerpání rozpočtu a zprávy o činnosti
za minulý rok a příprava rozpočtu a plánu akcí pro rok letošní.
Večer u rautu a s cimbálovou muzikou Majerán jsme oslavili 10. výročí založení ABAJe a účastníkům večera předali kšiltovky s desítkovým logem a odznáčkem asociace. Nezúčastnění členové jej obdrželi poštou. Na večerní program byli pozváni
i nečlenové ABAJ – členové svazu a jsme rádi, že někteří pozvání přijali a přišli jezírkáře pozdravit, posedět u dobrého
vína a v neposlední řadě si zatančit.

FOTOSOUTĚŽ
Třetí ročník interní fotosoutěže byl inovován. Soutěžní fotografie nepřinesli soutěžící s sebou, ale zaslali je v elektronické podobě do kanceláře, která zajistila
jejich vytištění v jednotném formátu a kvalitě. Soutěž tak doznala vyšší úrovně a fotky v elektronické podobě slouží k propagačním účelům na facebooku
i webu. Prezentovat tak můžeme i díla, která neobsadila první místo. Na FB
profilu ABAJe jsou každý den vkládány nové příspěvky a nárůst oblíbenosti
a návštěvnosti profilu se již za tak krátkou dobu podstatně zvýšil.
Vítězná díla budou po celý rok 2018 prezentována na úvodní stránce www.abaj.cz
a tady jsou:

JEZÍRKO
ROKU
Dne 20. února se v kanceláři
svazu uskutečnila pracovní
schůzka ohledně přípravy
vyhlášení 1. ročníku soutěže
JEZÍRKO ROKU. Připravují se
hodnotící kritéria, pravidla
soutěže, stanovily se soutěžní kategorie, výše prezenčních poplatků, termíny,
vymýšlí se logo, vytipovávají
se sponzoři apod. Prozatím
vypadá vše nadějně a první
ročník by se mohl uskutečnit
již letos. Proto přemýšlejte,
které své dílko přihlásíte.

Vítěz kategorie KOUPACÍ JEZÍRKO. Dílo přihlásila a realizovala firma Ivánek-Zeman, v.o.s.
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Vítěz kategorie BIOBAZÉN. Dílo přihlásila a realizovala firma Ekogreen s.r.o.

Vítěz kategorie OSTATNÍ. Dílo přihlásila
a realizovala firma Vladimír Marek.

SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SVAZU ZAKLÁDÁNÍ
A ÚDRŽBY ZELENĚ – HORTULANUS 2018
Setkání našich členů jsme zahájili doprovodným odborným programem, který jsme letos poprvé uvedli pod názvem
HORTULANUS (latinsky zahradník ;-) 2018. Program byl zaměřen na Trendy a novinky v zahradní a krajinářské tvorbě
a druhý den se uskutečnil odborný seminář pro majitele a vedoucí pracovníky menších firem a OSVČ Jak na GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. S touto problematikou nás velmi fundovaně seznámil Mgr. Marcel Ivánek a rádi
bychom s ním navázali spolupráci i při dalších seminářích zaměřených na legislativu a právo.

Neformální večer nám zpestřil Petr Halama z firmy DIKÉ Zahrady, který promítl
v hodovní síni fotografie z loňské tour po starobylých zahradách Anglie.

Vlastní jednání se uskutečnilo v odpoledních hodinách prvního dne a na programu byli pravidelné „procedury“ – schvalování zprávy o činnosti SZÚZ a čerpání rozpočtu za rok 2017 a návrh rozpočtu a činnosti svazu pro rok 2018. Se všemi
schválenými dokumenty a zápisem z jednání se můžete seznámit na našich webových stránkách v oddíle Pro členy, který
je Vám přístupný po zadání mailu a přístupového hesla. Rovněž je zde uložena prezentace výše zmiňované přednášky
o ochraně osobních údajů.
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 a obdaří ji hudebním doprovodem i opojným slovním komentářem. Je to událost, kterou vždy netrpělivě očekáváme… Letos si nevybral jednu akci, ale ujal se rovnou zpracování celé zprávy
o činnosti svazu za rok 2017, což byl úžasný počin, který ho musel stát obrovskou dávku času a patří mu náš velký dík.
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AKTUALIZACE CENÍKU ÚRS 823-1
PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ
Jak už jsme Vás mailem informovali, dvě členské firmy – Ivánek-Zeman v.o.s. a Gabriel s.r.o. – se intenzivně
zapojují do aktualizace ceníku ÚRS 823-1 Plochy a úprava území. Děkujeme Vám všem, kteří jste se na základě
výzvy rozhodli do týmu přidat, celkem jsou to další čtyři svazové firmy, a doufáme, že vám tvorba cen půjde od
ruky. První setkání pracovní skupiny se uskuteční dne 1. března 2018 v 9.30 na Údolní 33 v Brně.

VELETRH STŘECHY PRAHA, 8.–10. 2.
Již tradičně nabízí odborná sekce Zelené střechy svým členům možnost
prezentace ve společném výstavním
prostoru – na ploše 16 m2. Firmy se
mohou prezentovat jednak svými propagačními materiály (letáky) a jednak
osobní účastí na veletrhu a poskytováním poradenské činnosti. V letošním roce možnosti využili zástupci
firmy GreenVille service, Sedum Top
Solution, Ekrost a AGRO CS. Sekční
stánek navazuje již po několikátý ročník na stánek naší obchodní firmy BB
com a vytváří tak dojem společné expozice věnované zeleným střechám. Oproti loňským ročníkům jsme zaznamenali výrazný nárůst zájmu o zelené střechy
nejen z řad návštěvníků, ale i pořadatelů veletrhu. V doprovodném programu bylo na toto téma mnohem více příspěvků.
Veletrh Střechy Praha se tak stává stálicí v programu činnosti odborné sekce ZeS.

JAK PODPOŘIT VÝSTAVBU
ZELENÝCH STŘECH?
V loňském roce jsme v rámci projektu spolufinancovaného Ministerstvem životního prostředí Zelené střechy jakou součást adaptačních opatření na změnu klimatu vydali publikaci ZPŮSOBY SYSTÉMOVÉ PODPORY VÝSTAVBY ZELENÝCH STŘECH.
Tato publikace na úvod pojednává o důvodech, proč by měly státy a města zakládání
zelených střech podporovat a vyčísluje nejčastěji zmiňované důvody z pohledu ekonomie
prostřednictvím peněžních užitků. Následně se publikace stručně zabývá legislativními
podmínkami pro zelené střechy a v další části předkládá konkrétní opatření využívaná
v Evropě a ve světě, jak je možné zakládání zelených střech podporovat. Zmíněno je
několik případových studií evropských měst s konkrétními programy podpory a na závěr
ZPŮSOBY SYSTÉMOVÉ PODPORY
jsou formulována doporučení pro zavádění takových programů v prostředí České republiVÝSTAVBY ZELENÝCH STŘECH
ky. Autorem je Pavel Dostal a kolektiv.
V tištěné podobě ji budeme předávat účastníkům vzdělávacích akcí pořádaných ZeS,
v elektronické podobě si jej můžete stáhnout na našich stránkách:
http://www.zelenestrechy.info/cs/strechy/zelene-strechy/publikace-zpusoby-systemove-podpory-zs/
Pavel Dostal a kolektiv
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SEMINÁŘ VÝSADBA DŘEVIN
13.2. jsme v konferenčním sále v sídle
svazu na Údolní 33, v Brně uspořádali seminář věnovaný výsadbě dřevin,
který lektoroval náš dlouholetý spolupracovník Martin Vlasák. Praktická
část se uskutečnila v areálu Otevřené zahrady a byl proveden výchovný
řez stromů, které jsme zde zasadili
před dvěma lety v rámci totožného
semináře. Letos se ho zúčastnilo
37 osob z řad členských i nečlenských realizačních firem, projekčních
ateliérů a zaměstnanců státní správy
a samosprávy.

Martin Vlasák při výkladu teoretické části. Otevřená zahrada, konferenční sál.

ŘEZ OVOCNÝCH DŘEVIN
Dne 27.2. se uskutečnila první ze
dvou plánovaných praktických dílen
zaměřených na řez ovocných stromů.
Teoretická i praktická část se uskutečnila v arboretu Šmelcovna v Boskovicích, lektoroval Stanislav Boček.
Dvacet účastníků naplnilo plánovanou
kapacitu dílny. Místo v Arboretu Šmelcovna jsme vybrali záměrně, aby měli
účastníci možnost si vyzkoušet řez
ovocných dřevin v praxi. Teploty klesající hluboko pod bod mrazu nebyli
příznivé ani pro ořezávané stromy,
ani pro přihlížející zahradníky. Ale nezdolný lektor přesto praktické ukázky
předvedl a téměř dvě hodiny aplikoval
odpřednášenou teorii v praxi.
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VÍTÁME
NOVÉ ČLENY
Za druhý měsíc letošního roku
rozšířili řady našeho profesního
sdružení tyto firmy:

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT…
6. 3.
8. 3.
24.–26. 4.
31. 5.–1. 6.
8.–9. 6.
14. 6.
22. 6.

ADAM – zahradnická a.s.
obchodní člen
je specializovaný velkoobchod
pro profesionální zahradníky (obchod s rostlinným materiálem)
a trávníkáře. www.adamza.cz

12.–14. 7.
26.–28. 7.

Interaktivní workshop s F. Lefflerem/ Kapacitně naplněno.
Workshop řez ovocných dřevin, Dřevčice/ Kapacitně naplněno.
Lipová ratolest – soutěž mladých zahradníků, Kyjov
Odborná exkurze, Druhově pestré porosty, Čechy
Odborná exkurze, Permakulturní pěstování, Rakousko
Odborná exkurze, Tour de Pereny 2018, Dendrologická zahrada
Průhonice
ABAJ – Odborná exkurze po koupacích jezírkách a biobazénech,
Praha a okolí
ABAJ Akademie
ABAJ Akademie

Michal Pytlík – Zahradnictví Lapy
Zahradnická realizační firma,
která provádí terénní úpravy,
sečení trávy, údržbu zeleně, realizaci zahrad, výsadba rostlin,
zídky, drobné stavební práce
v rámci zahrad, altány, dlažby,
ploty, závlahové systémy, štípání dřeva přímo u Vás, stavba
plotů, celoroční údržbu zahrad.
www.zahradnictvi-lapy.cz

SARAHS associates s.r.o.
www.sarahs.cz
Společnost se zabývá projekcí,
realizací a údržbou v privátním
i veřejném sektoru v oboru zahradní a krajinářská tvorba.

ČASOPIS INSPIRACE
První číslo letošní Inspirace vyjde 15. března. Stále máte možnost ji předplatit svým významným klientům – městským či obecním úřadům, stavebním firmám... Od objednávky 10 ks nabízíme vytvoření samolepky, kterou nalepíme na
přední stranu prvního vydání.

Redakce časopisu přivítá náměty
na zajímavá témata, dosud neobjevené
autory i tipy na inzerenty. Vy, členové SZÚZ,
můžete své produkty a služby propagovat
za zvýhodněnou cenu (sleva 20%).
V případě zájmu pište na
simeckova@szuz.cz.
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