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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

Pohovořit s námi můžete na 
těchto mobilních číslech:
Jana Šimečková  777 581 544
Hana Pijáková   775 581 544
Míša Brázdová   720 159 445

Pište nám všem na e-mail
info@szuz.cz
nebo na osobní e-maily:
simeckova@szuz.cz pijakova@
szuz.cz brazdova@szuz.cz

Sledujte naší svazovou činnost 
na www.szuz.cz a facebooku.
Peníze nám posílejte na č. ú. 
156433910/600, GE Moneta 
Money Bank nebo Fio Banka 
2301112937/2010.
Oficiálně jsme spolek vedený u 
Krajského soudu v Brně,
L 8536, IČO: 26529831, 
DIČ:CZ26529831.

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně

duben/2019

VÁŽENÍ A MILÍ 
ČLENOVÉ,
 
zdravíme Vás v plné jarní sezóně,
přejeme Vám hodně zajímavých zakázek,
jarního deště a dostatek kvalifikovaných 
pracovních sil.
O dubnovém svazovém dění se dočtete
na dalších stránkách.
 
  
Přeji Vám pěkné počtení
Vaše kancelářská zahradnice Hana



MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE
NADACE PARTNERSTVÍ S MINISTREM BRABCEM PŘIPRAVUJÍ 
INICIATIVU, JAK DOSTAT MILIÓNY STROMŮ DO KRAJINY A 
MĚST 
 
Zástupci tří desítek organizací, institucí a firem se z iniciativy Nadace Partnerství setkali v úterý 2. dubna v Brně. 
Společně hledali možnosti, jak do české krajiny a měst vrátit stromy a zlepšit odolnost Česka vůči změnám 
klimatu. Ředitelka SZÚZ Jana Šimečková se připojila k účastníkům, kteří se sešli kvůli nové celonárodní iniciativě Nadace 
Partnerství a rezortu Ministerstva životního prostředí v čele s ministrem Brabcem, a díky které by se mělo po celé České 
republice vysázet deset milionů stromů. Ty by měly pomoci zmírnit dopady stále intenzivnějšího sucha, půdní eroze, 
ztráty povrchových i podzemních vod nebo přehřívání měst.
„Stojíme před možná největší výzvou v dějinách lidstva. Naším úkolem je připravit krajinu na změnu klimatu a vše, co s 
tím souvisí. A strom patří k těm nejúčinnějším nástrojům, které mají lidé k dispozici,” vysvětlil ředitel Nadace Partnerství 
Miroslav Kundrata důvody vzniku iniciativy. Ta má za cíl spojit města, veřejný i firemní sektor, spolky i vlastníky půdy.
Iniciativa se rozběhne na podzim letošního roku a navazuje na úspěšnou loňskou kampaň Stromy svobody 
1918–2018, která byla součástí oslav výročí republiky. Hlavním cílem je podpora a propojení aktivních lidí a 
organizací, které výsadby stromů provádějí nebo je financují. 

Mezi účastníky úterního jednání nechyběli například zástupci odborných platforem arboristů, měst a obcí a jejich svazu, 
Státního fondu životního prostředí ČR, Státního pozemkového úřadu, Agentury ochrany přírody a krajiny, Mendelovy 
univerzity nebo řady ekologických nevládních organizací. 

Setkání bylo vedeno participativní metodou tzv. „World Café“, která umožňuje středním a větším skupinám účastníků 
sdílet zkušenosti a názory a hledat odpovědi na otázky, které jsou předem definovány. Účastníci rozdělení do skupin 
postupně na čtyřech stanovištích formulovali odpovědi na následující otázky:
Jaké jsou hlavní příležitosti sázení stromů ve městech?
Jaké jsou hlavní příležitosti sázení stromů v krajině?
Jaké jsou možné reálné cíle kampaně (počty stromů), kde a v jakém čase?
Jak chceme téma komunikovat, co bude občanským přesahem, motivem?
Stručný zápis z jednání je k dispozici v kanceláři svazu na vyžádání.

Společně s ředitelem SZKT Ondřejem Feitem jsme především upozorňovali na nebezpečí živelnosti kampaně a 
nutnosti spolupráce s odborníky, ať už při výběru vhodných stanovišť, tak i vhodných druhů dřevin, případně i při 
jejich výsadbě. Neopomněli jsme zdůraznit, jak je důležitá následná péče.

Otázka pro Vás, naše členy: 
Jakou roli pro SZÚZ, případně pro členské firmy, vidíte v plánované kampani, jak se můžete zapojit a přispět?
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MEZINÁRODNÍ AKTIVITY
ZASEDÁNÍ PRESIDIA ELCA V NICE, 4. DUBNA 2019

Nově zvolený předseda a místopředseda představenstva SZÚZ se společně s ředitelkou vydali na zasedání presidia ELCA 
do francouzského Nice. Připojili se tak k zástupcům Rakouska, Belgie, Bulharska, Finska, Francie, Německa, Velké 
Británie, Řecka, Maďarska, Itálie, Polska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Nizozemska, Kanady a Japonska. Osobní setkání 
jsou důležitá, protože díky jim můžeme domlouvat takové akce, jakou je například nadcházející exkurze do Nizozemska.
Zasedání presidia předcházel workshop vedený konzultantem Andrém Bürki, jehož cílem bylo ujasnit si, kudy, kam a jak se 
ELCA vydá v příštím období. Na závěr workshopu zaznělo, jak je důležité, aby členské asociace poskytovaly ELCA zpětnou 
vazbu a částečně ji i „úkolovaly“ tak, aby se věnovala tomu, co je pro podnikatele podstatné. 

Zasedání presidia zahrnovalo nejen obvyklé procedurální otázky (čerpání rozpočtu, členská základna), ale také volbu 
nového prezidenta, po které Emmanuela Monyho z Francie vystřídal Henrik Bos z Finska. Viceprezidenty byli znovuzvoleni 
Lutze von Wurmb z Německa, Neil Huck z Velké Británie. Novou viceprezidentkou je Catherine Muller z Francie. 

Pravidelnou součástí těchto setkání bývají krátké informace o oborovém dění v členských zemích. Víceméně všichni se 
potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, což v mnohde řeší cílenou kampaní ve snaze přilákat do oboru mladé lidi. 
ELCA se hodlá profesionálněji věnovat i výměnnému programu mladých (nejen věkem, ale i duchem) zahradníků i 
pracovníků v manažerských pozicích. 

Dne 18. dubna jsme Vám posílali dotazník, kde Vás žádáme o zodpovězení několika otázek, což nám pomůže kvalifikovaně 
formulovat, co SZÚZ od ELCA očekává a co jí naopak může nabídnout.

Podzimní odborná exkurze výboru firme se uskuteční 18.–19. října v polském Krakowě.

Emmanuela Monyho z Francie vystřídal na pozici prezidenta ELCA Henrik Bos z Finska
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ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
HORTULANUS 2021 – ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ SZÚZ
 
V únoru jsme Vás informovali o podání žádosti na MPSV týkající se dotace na vzdělávání zaměstnanců členů SZÚZ. Po 
doplnění určitých náležitostí byl projekt schválen k podpoře a v těchto dnech se připravuje podpis právního aktu. V praxi 
to znamená, že v následujících třech letech budou zaměstnanci téměř čtyřicítky členských firem mít možnost 
bezplatně absolvovat kurzy a školení v šesti oblastech (viz tabulka). Projekt bude formálně zahájen 1. června 
výběrovým řízením na dodavatele kurzů, většinu kurzů budeme směřovat do mimosezónních období. Vy, kteří jste se do 
projektu zapojili v těchto dnech upřesňujete požadavky. Prosíme o součinnost, nebude jednoduché projekt zrealizovat. 
Během června uspořádáme regionální setkání, kde si společně s Vámi ujasníme, jak bude vzdělávání probíhat.
K tomu, abychom naplnili indikátory projektu, musí být celkem 229 účastníků, kteří získali kvalifikaci (úspěšně absolvovali 
minimálně 40 hodin vzdělávání), z toho 23 účastníků nad 54 let. 

Celkové způsobilé výdaje      11 584 219 Kč
Obecné IT         734 832 Kč
Měkké a manažerské dovednosti   3 156 539 Kč
Jazykové vzdělávání       1 054 780 Kč
Účetní, ekonomické a právní kurzy   748 612 Kč
Technické a jiné odborné vzdělávání  4 450 320 Kč
Interní lektor         1 439 136 Kč

SUCHÉ ZÍDKY - PRVNÍ AKCE MLADÝCH ZAHRADNÍKŮ
První společný workshop Sekce mladých zahradníků byl neskutečný!

V polovině dubna proběhl v Dolních Kounicích workshop stavby suchých zídek na rodinné zahradě známého rappera MC 
Geye. I přes ne úplně vydařené počasí, dorazilo celkem 12 mladých nadšených zahradníků, kteří svým zapálením pro věc 
vytvořili dvě suché zídky propojené s kamenným schodištěm. Celá akce probíhala pod odborným vedením a lektorováním 
Ing. Jiřího Zavadila. Mladí zahradníci pracovali ve 3 skupinách. Zajímavostí je, že na workshopu byla čtvrtina účastníků 
tvořena mladými zahradnicemi. Akce byla perfektně předem připravena, díky práci Martina Straky a dalšími, kteří akci 
připravovali. Ze dne na den vyrostla suchá zídka včetně kamenných schodů, která majitelům více zpřístupní jednotlivá 
zákoutí zahrady. Spokojenost převládala na všech stranách. Z hromady kameniva se během dne proměnila zahrada díky 
mladým zahradníkům k nepoznání. Díky všem, kteří byli součástí této skvělé akce! Mladí zahradníci mají plno nápadů, brzy 
jsou v plánu další akce! 
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ZELENÉ STŘECHY
PROJEKT 2019
 
Od Ministerstva životního prostředí jsme získali již po páté podporu projektu z oblasti zelných střech! Název toho 
letošního zní Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel. Jeho hlavním cílem je zvýšit informovanost 
zástupců státní správy a samosprávy, odborných kruhů i veřejnosti o významu a funkcích zelených střech, jejich 
navrhování, provádění a péče o ně. Předkládaný projekt má přispět k tomu, aby se budování zelených střech stalo 
standardním, odpovědným řešením pro každou nově budovanou, případně i stávající budovu, pokud to její statické řešení 
umožní. Zároveň má přispět k tomu, aby nově zvolená zastupitelstva měla možnost získat informace o důvodech 
a možnostech podpory výstavby zelených střech. Konkrétní aktivity projektu jsou následující:

1) Aktualizace a revize dokumentu Vegetační souvrství zelených střech – Standardy pro navrhování, provádění a údržbu 
vydaného odbornou sekcí Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně v roce 2016. 
2) Uspořádání šestého ročníku soutěže „Zelená střecha roku“ 2019.
3) Rozšíření webové stránky www.zelenastrecharoku.cz o možnost hlasování veřejnosti. 
4) Uspořádání celostátní konference s mezinárodními přednášejícími na téma „Zelené střechy jako součást zelené 
infrastruktury sídel“. Konference vyvrcholí vyhlášením výsledků soutěže Zelená střecha roku 2019.
5) Uspořádání série seminářů ve vybraných krajských městech určených především pro představitele státní správy 
a samosprávy. Kromě aktualizovaného dokumentu Vegetační souvrství zelených střech – Standardy pro navrhování, 
provádění a údržbu budeme účastníky seminářů informovat o důvodech, možnostech a způsobech systémové podpory 
zelených střech. 
6) Získávání informací a zkušeností ze zahraničí a jejich přenos do České republiky. Zelené střechy jsou dynamicky se 
rozvíjejícím odvětvím a pouze aktivní kontakty se zahraničím umožňují držet krok s celosvětovými trendy.
7) Administrace webové stránky www.zelenestrechy.info  
8) Aktivní využívání platformy „Zelená střecha“ na sociálních sítích.

Připravujeme odbornou konferenci věnovanou zeleným střechám ve městech, příkladům jejich využití i
nástrojům pro podporu jejich výstavby. Těšit se můžete na ukázky realizací od nás i ze zahraničí. Na závěr vyhlásíme 
oceněná díla v soutěži Zelená střecha roku 2019. Svět techniky, Ostrava - Dolní Vítkovice, 20.6.2019.
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ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SZÚZ
24.4. se v Dřevčicích sídle členské firmy Realizace zeleně Dřevčice s.r.o. uskutečnilo první letošní zasedání 
představenstva našeho profesního sdružení. Jednání se zúčastnili všichni členové představenstva Petr Halama – 
předseda (současně i člen Rady ZeS), Jaroslav Pešička – místopředseda, Lukáš Rajtr – hostitel, David Mičan, Lukáš 
Gabriel, Jaromír Opravil a Jaromír Nigrin, za členy kontrolní komise byli přítomni Karel Fučík a Petr Neumann, za Radu 
ABAJ Martin Panchartek. Mezi důležitý bod jednání patřilo oslovení SZKT s nabídkou spoluvyhlašování soutěže PARK roku, 
hostem zasedání byl ředitel společnosti pan Ondřej Feit.
Zápis je k dispozici všem členům na webových stránkách www.szuz.cz v oddíle „Pro členy“.

VYŠLY NOVÉ STANDARDY AOPK
8. 4 . 2019 byl schválen standard SPPK A02 004 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy. Platná verze 
standardu je ke stažení na http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/. 

VÍTÁME NOVÉ ČLENY
Střední zahradnická škola a SOU s.r.o.       Anima Horti s.r.o.
Hloubětínská 78/26, 198 00 Praha 9 Hloubětín      Lešetín V/699, 760 01 Zlín
www.zahradnickaskola.cz           www.animahorti.cz
 

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS…
8.-11.5.  Odborná exkurze do Nizozemí
22.5.     Seminář na Demogreenu Mechanizace pro profesionální zahradníky - jak vybrat vhodnou mechanizaci  
5.-7.6.       Odborná exkurze po dílech ZAKA krajiny Novohradska a Třeboňska
12.6.  Odborná exkurze Tour de Pereny, Praha
20.6.    Konference Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel, Ostrava Vítkovice
16.7.     Seminář o koupacích jezírkách a biobazénech nejen pro zahradní architekty, Dolní Břežany
17.7.    Seminář o substrátech a rostlinách vhodných pro koupací jezírka, Dolní Břežany, Černošice

KOUPACÍ JEZÍRKO ROKU 2019
Do prvního ročníku soutěže je přihlášeno celkem 10 děl. Odborná porota bude díla hodnotit v termínu 25.-26. června. 

Uzavírka přihlášek do soutěže Zelená střecha roku 2019 byla prodloužena do 6.5.2019.
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