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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

VÁŽENÍ A MILÍ
ČLENOVÉ,
měsíc září byl pro nás zejména ve znamení
zelených střech. Konference s mezinárodní účastí
i slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku
Zelená střecha roku byly mimořádnou událostí.
Ceny se udělovaly ve třech kategoriích a všechna
první místa putovala k Vám, našim členům. Je to
obrovský úspěch a máme z toho nesmírnou radost.
Přeji Vám pěkné početní
Vaše kancelářská zahradnice Hana

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.
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Velké poděkování patří i podporovatelům a partnerům soutěže: Asociaci výrobců
minerálních izolací, firmám LIKO-S, BB com, Saint Gobain Construction products
– Isover, Dörken, První pozice a Ministerstvu životního prostředí.
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SOUTĚŽ
ZELENÁ STŘECHA ROKU 2018
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 13. 9. na závěr konference Zelené střechy jako
součást sídelní zeleně, kterou podporuje Ministerstvo životního prostředí a která je součástí
projektu Zelené střechy INFO – webový informační portál.
Ceny se udělovaly celkem ve třech kategoriích a nás nesmírně těší, že všechna první místa doputovala k našim členským
firmám! Ještě jednou srdečná gratulace.
ZELENÁ STŘECHA
NA RODINNÉM DOMĚ
Prvním místem byla oceněna extenzivní, částečně plochá
a částečně šikmá zelená střecha na Villa Sophia v Praze,
jejíž plocha je 260 m2. Spodní část vegetačního souvrství
je tvořena deskami z hydrofilní minerální vlny. Vegetační
vrstva byla založena pokládkou rozchodníkového koberce,
do kterého byly dosázeny modřence a dosety kostřavy
a hadinec obecný. Přihlašovatelem a zhotovitelem byla firma ACRE, spol. s r.o.
VEŘEJNÁ ZELENÁ STŘECHA INTENZIVNÍ
V kategorii Veřejná zelená střecha intenzivní získala první
místo novostavba na nároží Národní třídy a Mikulandské
ulice v centru Prahy, která se příhodně jmenuje Drn. Výraznou úlohu na nové polyfunkční budově totiž má vegetace – na stěnách i na střeše. Fasádu ozvláštňují truhlíky
osázené okrasnými travinami a jarními cibulovinami, které
jsou rozmístěné na ochozech kolem pěti pater. Nájemníkům kanceláří slouží střešní zahrada s úchvatným výhledem na Prahu. Přihlašovatelem a zhotovitelem byla firma
Zahradní Architektura Kurz s.r.o.
VEŘEJNÁ ZELENÁ STŘECHA EXTENZIVNÍ
Extenzivní zelené střechy se vyznačují jednak nižšími pořizovacími náklady a především nižšími nároky na následnou
péči. Jak ukazují oceněná díla, mohu tyto střechy sloužit
i k pobytu. První místo putuje do Černé Hory, kde firma VF,
a.s. ozelenila část spojovacího objektu staré a nové budovy.
Plochá extenzivní zelená střecha zde plní funkci architektonicky-technickou, ekologickou a estetickou. Přihlašovatelem a zhotovitelem byla firma Ing. Josef Zapletal.
Všechna další oceněná i přihlášená díla si můžete prohlédnout na webových stránkách www.zelenastrecharoku.cz, kde
budou umístěna až do vyhlášení nového ročníku soutěže.
O výsledky soutěže projevily nebývalý zájem i odborné weby a časopisy, které nás žádaly nejen o vlastní výsledky, ale
i články s tematikou zelených střech. Výsledky soutěže již byly uveřejněny na webu Stavbaweb, imateriály. Z tištěných
médií je odevzdán článek pro časopis Střechy – Fasády – Izolace, Stavitel, Materiály pro stavbu, a web Living.cz.
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KONFERENCE
ZELENÉ STŘECHY JAKO
SOUČÁST SÍDELNÍ ZELENĚ
Dne 13.9. uspořádala naše odborná sekce Zelené střechy konferenci Zelené střechy jako součást sídelní zeleně. Akce
podporovaná Ministerstvem životního prostředí v rámci projektu Zelené střechy INFO – webový informační portál se
uskutečnila jako součást Landscape festivalu Praha 2018, který je již šestým rokem největší platformou v ČR zaměřenou
na prezentaci krajinářské architektury a veřejného městského prostoru. Sál byl obsazen do posledního místa, účastníci byli
zejména z řad odborné veřejnosti – projektantů, zahradnických firem i státní a městské správy a samosprávy.

Konferenci zahájil náš zástupce Ing. Pavel Dostal a zaměřil
se na představení nástrojů pro podporu výstavby zelených
střech ve velkých městech.

Ze zahraničí jsme pozvali Kelai Diebel z Amsterodamu
(na snímku), jež se zaměřila na farmaření na zelených střechách a Veru Enzi z Rakouska, která představila platformu
Grün statt Grau.

NAŠI ČLENOVÉ NA GaLaBau
Kdo jste navštívil ve dnech 12.–15. 9. veletrh GaLaBau 2018 v Norimberku, mohl jste se tam zastavit i na stánku našich
členských obchodních firem Retex a Sedum Top Solution.
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SERVIS PRO ČLENY
Standardy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
• 11. 9. 2018 byl zveřejněn další z arboristických standardů SPPK A 02 005 KÁCENÍ STROMŮ. Standard je
volně ke stažení na http://standardy.nature.cz/schvalene-zneni-standardu/.

INSPIRACE 3/2018

ROSTLINY

• 11. 9. 2018 byl zveřejněn další ze standardů péče o přírodu a krajinu SPPK C 02 007 KRAJINNÉ TRÁVNÍKY.
Standard je volně ke stažení na http://standardy.nature.cz/schvalene-zneni-standardu/.

DEKOR
NEMUSÍ VŽDY STAČIT

Ve svých kancelářích či provozovnách máte již k dispozici
třetí letošní číslo, které vyšlo 13. 9. a má jako obvykle několik rubrik. Rozhodně si nenechejte ujít rubriku Názor, kde
se nestor oboru profesor Jiří Mareček zamýšlí nad tím, zda
slovo „údržba“ v názvu našeho svazu vyjadřuje „tvůrčí,
systematickou, časově průběžnou, finalizující a zastřešující funkci a společenské poslání“. V článku také navrhuje,
o jakém názvu bychom mohli uvažovat. Tradiční rubrika
Petra Mičoly Průhledy do historie s podtitulem Zdravíme se
„Čest práci“ a oslovujeme „Soudružko, soudruhu“ zavede
čtenáře do šedesátých let minulého století, kdy v Bratislavě vznikl fenomén ZARES (Záhradné a Rekreačné Služby).
Článek vychází ze vzpomínek dalšího velikána oborou Drahoslava Šonského. Rubrika technologie přináší dvě témata: štěrkové trávníky a substráty pro výsadbu stromů. V rubrice trendy se vracíme ke svazové exkurzi do rakouského Krameterhofu
(Permakulturní přístup v praxi). Autorkou článku je jedna z účastnic ekurze Ing. Kateřina Smutná. Další článek v této rubrice
s názvem Jedlé zelené střechy (text je překladem článku Kelai Diebel) otevírá téma, kterému je věnována značná část třetí
letošní Inspirace, protože představuje oceněná díla v soutěži Zelená střecha roku 2018.
Používat trvalky v zahradách a parcích dnes už zdaleka neznamená „pouze“ vytvářet
krásná trvalková rabata. Spektrum možností, jak nesmírný potenciál trvalek využít,
je velmi široké. V posledních letech nám ukazuje průběh vegetace, že bude nutné se
vyrovnat zejména s nebývalým suchem, vysokými teplotami, časným nástupem léta
a s tím vším spojenými projevy. Spoléhat na zálivku v těchto extrémních výkyvech
není možné. Řada měst i krajů často vyhláškami omezuje používání vody k zalévání
trávníků, zahrad a všech dalších výsadeb. Menší záhony, či výsadby na reprezentativních plochách se jistě udržet dají, nicméně méně exponovaná místa na tom budou
o poznání hůře. A pokud okrasný záhon nebude vypadat dost okrasně, stěží budeme
obhajovat náklady na jeho další rozvoj a existenci. Pokud tedy chceme využívat trvalek nejen z důvodů zkrášlení okolí, bude nutné se zamyslet nad dalšími možnostmi
jejich využití.

Ing. Adam Baroš

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., odbor
kulturní krajiny a sídel.
Odborné zaměření: bylinné patro, trvalky,
použití rostlin, technologie bylinných výsadeb.
Adam.Baros@vukoz.cz

podpory biodiverzity vhodnými výsadbami (stromů, keřů, trvalkovými záhony,
výsevy letniček či květnatých luk) jsou
na setkáních odborníků běžné a pravidelné. Biodiverzitu lze v rámci trvalkových
výsadeb podpořit zejména vhodným výběrem sortimentu atraktivních druhů
pro hmyz a zároveň esteticky přijatelných
pro člověka. Velmi atraktivní pro hmyz
je například velká řada zástupců z čeledi
hluchavkovité (Lamiaceae) jako jsou šalvěje, šanty, mateřídoušky, anýzovky, černohlávky a mnoho dalších. Mezi nimi je
velká řada oblíbených zahradních druhů
a kultivarů, takže je z čeho vybírat. Důležité jsou přirozeně také další čeledě, např.
Asteraceae, Fabaceae a další. Obzvláště cenné jsou květy nabízející potravu
v době, kdy nekvetou v okolí jiné rostliny.

Žluťásek čičorečkový na mavuni (Centranthus ruber)

Díky trvalkám, obecně bylinnému porostu, se dá řešit řada stávajících problémů
ve městech. A často i takovéto „funkční“ výsadby vypadají velmi pěkně a dekorativně. Jen je potřeba již od prvních
úvah přemýšlet o sortimentu, technologii
a kontextu místa.
Jednou z nejpřirozenějších vlastností
vhodně navržených trvalkových výsadeb
je podpora biodiverzity, zejména bezobratlých živočichů. To, co řada biologů již
léta píše ve vědeckých publikacích, nyní
prosakuje i do mainstreamových médií.

Nádherná trvalková rabata jsou velmi náročná na péči a proto jsou vhodná
pouze na nejreprezentativnější místa, kde je zaručena péče a zálivka.

Koneckonců co nejdelší dobu kvetení požadujeme od záhonu také my. Řada bezobratlých však potřebuje pro svůj vývoj
také listy, úkryt a nerušený čas na vývoj.
Proto je rozumné do záhonu zasahovat co
nejméně, ponechat aspoň část odkvetlých
stonků přes zimu a samozřejmě vyloučit
veškerou chemii v údržbě. V zimě se tak
záhon může stát bohatou zásobárnou semen pro řadu ptáků, jako jsou stehlíci,
sýkory, vrabci a další.
Trvalky lze velmi dobře využít také v souvislosti s nanejvýš aktuálními opatřeními
ohledně hospodaření se srážkovou vodou
ve městech. Různé typy svejlů (z anglického slova swale – vlhká prohlubeň,
mokřina – rýha vedená po vrstevnici),
zasakovacích pásů, poldrů a dočasně zaplavovaných míst k tomu vybízejí. Na tato
místa lze využít rostliny, které snáší krátkodobé zaplavení vodou, ale na druhou
stranu se přizpůsobí i delšímu období bez
zálivky. Takováto místa zvládne řada trvalek, tradičně používaných v záhonech,
Porost
Porostbylin
bylinjejenejen
nejenatraktivní,
atraktivní,
ale
aletaké
takéúčinně
účinněchrání
chráníkořenový
kořenovýprostor
prostorstromů.
stromů.

ať to již jsou některé denivky, řada kosatců, kypreje, vrbiny a další. Zpomalit odtok vody při náhlých deštích dokáže také
vegetace na střeše, která je již poměrně
dobře probádaná co se technologií i sortimentu týče.
Mladé stromy může výsadba trvalek
v těsné blízkosti kmínku uchránit od poškození strunovými sekačkami a křovinořezy. Ačkoliv se o tomto problému diskutuje mezi odborníky již řadu let, jsou tato
poškození stále běžná a pro strom téměř
vždy fatální. Bylinné podsadby vzrostlých
dřevin také mohou chránit povrchový kořenový systém stromů před sešlapáním,
poškozením od nízko nastavených sekaček anebo pojezdem další techniky.
Výsadby v těsné blízkosti vozovky svým
dílem přispívají ke snížení prašnosti
ve městech. Pokud je pás výsadeb s dobře vyvinutými patry, působí co nejdelší
dobu v roce, tak dokáže snížit rychlost
proudícího vzduchu, unášejícího prachové částice. Pokud se tyto částice zachytí

Česnek kulatohlavý hostí
v době květu mnoho hmyzu

Stav zeleně v srpnu 2015 se podobal tomu
letošnímu. Zřejmě tento stav uvidíme častěji.

v porostu a jsou při dešti smyty například
do štěrkového mulče, zabrání se tak jejich
dalšímu pohybu v ovzduší.
Použití trvalek je opravdu široké a je potřeba s jejich možnými přínosy seznamovat širokou odbornou i laickou veřejnost,
která následně může podpořit výsadby trvalek a péči o ně jako přirozenou součást
zdravého města.

■

Bez ochrany bylinným patrem mohou být povrchové
kořeny poškozeny při nízkém sečení.

Hmyzu výrazně ubývá, chybí vhodná
místa, kde by v naší krajině našel potravu,
místo pro svůj vývoj a stabilizaci populace. Města naopak nabízejí zajímavé prostředí, kde by mohli tito dříve běžní a dnes
už vzácní živočichové alespoň na čas přežít, než si uvědomíme a napravíme to,
co se s naší řepko-pšenično-kukuřičnou
krajinou nyní děje. Sílu tohoto propojení,
tedy tradičního zahradnictví a ekologii,
již před mnoha lety velmi dobře pochopili
a využívají v Anglii, v Německu i dalších
evropských státech. Příspěvky na téma
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ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SZÚZ
Dne 11.9. se v sídle našeho profesního sdružení uskutečnilo zasedání členů představenstva a kontrolní komise. Pravidelně
bývají zvaní i předsedové našich odborných sekcí. Jitka Dostalová se omluvila, za ABAJ se účastnil Martin Panchartek.
Důležitým tématem byla příprava Shromáždění členů SZÚZ, volba termínu, atraktivního odborného programu i společenského večera. Již několik let hledáme model, který by co nejlépe vyhovoval všem a přilákal co největší účast Vás, našich
členů. Pro příští rok navrhujeme zorganizovat první den Shromáždění členů SZÚZ, společenský večer společně s ABAJ
a druhý den uspořádat Shromáždění členů ABAJ, které již není po administrativní stránce tak náročné.
Představenstvo se rovněž usneslo na ukončení členství v Asociaci zahradnických a zemědělských společenstev, z.s.
k 31. 12. 2018. Členství je pro nás bezpředmětné, činnost AZZS v tomto roce byla minimální, administrativní aparát nefunguje.
Po minulé premiéře vánočních setkání „Svařáků o páté“ se představenstvo rozhodlo tato regionální setkání členů zopakovat i v tomto roce. Byly by opět tři, termíny kolem Mikuláše. Dne 6. 12. se setkání uskuteční v Litoměřicích, role hostitele
se ujala firma Gabriel s.r.o. Jakmile budou dojednána a pevně stanovena místa pro jižní a severní Moravu, budeme Vás
informovat.
Celý zápis z jednání bude k dispozici na webových stránkách v oddíle určenému pouze členům.
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 09/2018
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SOUTĚŽ ZAHRADA ROKU 2018
Jak jsme Vás již informovali v minulém zpravodaji, vzhledem k nízkému počtu přihlášených děl (pouze tři zahrady) jsme byli nuceni zrušit letošní ročník soutěže Zahrada roku. Rozeslali jsme dotazník, jak Vám, našim členům, tak i odborné veřejnosti
s žádostí o vyplnění. Snahou bylo získat co nejvíce názorů na soutěž a na základě
výstupů promyslet další strategii
a připravit ji k projednání na Shro/Ed/&/<Z^WKEEd
máždění členů 2019.
Jiné ^ƚƵĚĞŶƚ
WĞĚĂŐŽŐ
Ke dni 20. 9. jsme evidovali celDĂũŝƚĞůǌĂŚƌĂĚǇ
kem 114 vyplněných dotazníků
z řad nečlenů (91) i členů SZÚZ
(23), zde jsou výsledky dotazníku
ke dni 20. 9. 2018.
WƌŽũĞŬƚĂŶƚ
/Ed/&/<Z^WKEEd

Jiné ^ƚƵĚĞŶƚ

WĞĚĂŐŽŐ

Realizátor

DĂũŝƚĞůǌĂŚƌĂĚǇ
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Anketa soutěže Zahrada roku 2018 (nečlenové SZÚZ 91/ členové 23 odpovědí)




PročPovažujete
jsem se nezúčstnil
soutěže Zahrada
roku 2018

soutěž
Zahrada
roku

smysluplnou a přínosnou?

Nerad(a) soutěžím

ϭϭ

ŶĞ

Ϯϰ

ϭϱ

ϰ

Majitel zasahuje do zahrady nepřiměřenými úpravami

ϮϮ

Suché a horké léto

ϭϭ

Nesouhlas majitelů

ĂŶŽ

ϲ

ϯ
ϰ

ϵ

Registrační poplatek pro nečleny 3 000 Kč je vysoký

ϮϬ

Registrační poplatek
vysoký
Ϭ pro členy 1 500 Kč je ϮϬ

ϰϬ

ϳ

Soutěž Zahrada roku neznám

Ϯ

Přihlášení do soutěže je administrativně náročné

ϯ

ϲϬ

ϴϬ

ϭϬϬ

ϭϮϬ

ϭ

Jiné
Ϭ

Nečlenové

ϯϬ

Členové

ϭϬ

ϭϱ

ϮϬ

ϱ
Nečlenové




ϴ

ϱ

Špatná péče a údržba

nevím

za

ϯ

Zahrada by v soutěži neuspěla
V případě neúspěchu se obávám narušení vztahu s klientem



ϴ
Ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϰϬ

Členové

Hodláte v následujících letech přihlásit
zahradu do soutěže?




ŶŽ
Spíše ano
Nevím
Spíše ne
EĞ

ϭϵ

ϳ
Ϯϵ

ϭϴ
ϭϳ
ϭ

ϴ

Ϭ

ϲ

ϱ

ϭϬ

ϰ
ϰ

ϭϱ

ϮϬ

Nečlenové

T E SI
J
E
N
E
M
A
N
Z
O
P
PROSÍM H DIÁRÒ
DO SVÝC
Shromáždění členů
29. 1. 2019
Shromáždění členů ABAJ
30. 1. 2019
Společný společenskokulturní večer
z 29. na 30. 1.

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 09/2018

Ϯϱ

ϯϬ

ϯϱ

ϰϬ

Členové



NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT…
4. 10.
5.–7. 10.
23. 10.
		
7. 11.
22. 11.
6. 12.
PŘIPRAVUJEME

15. 1.

Zasedání Presidia ELCA
Exkurze Výboru firem ELCA, Itálie
Parkové cesty a ploch s vodopropustným povrchem – seminář
s praktickou ukázkou
Zasedání Rady ABAJ
Tvorba rozpočtů – především pro projektanty
Regionální setkání členů, Litoměřice
Invazivní druhy rostlin (připravujeme/listopad, prosinec)
Tvorba trvalkového záhonu

www.szuz.cz
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