Výroční zpráva 2021
V roce 2021 si Svaz zakládání a údržby zeleně,
připomněl dvacet let od svého založení. Naše profesní
sdružení urazilo za tu dobu velký kus cesty a stalo
se respektovanou oborovou organizací s širokou
členskou základnou. Je dobré si ale stále připomínat,
proč tato organizace vznikla a sledovat, jestli se jí daří
plnit předsevzetí a cíle, které si vytkla.
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V

roce 2021 oslavil Svaz zakládání a údržby zeleně 20 let od svého založení, proto je dobré si připomenout okolnosti vzniku tohoto profesního sdružení. Po sametové revoluci v roce 1989 se také zahradníci
snažili dohnat desetiletí izolace od okolního světa. V roce 1990 byla založena Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) s cílem pozvednout nízkou prestiž oboru a vydobýt mu zasloužené uznání.
V roce 1999 vznikla při SZKT Sekce zakládání a údržby zeleně. Cílem jejich členů – majitelů a pracovníků
zahradnických firem – bylo především naučit zákazníky vnímat rozdíl mezi kvalitní a nekvalitní zahradnickou
prací a zpracovat normy výkonů a oborové technologie. Touha a potřeba získat informace ze západní Evropy
směřovala k tehdy již mnoho let fungující evropské organizaci ELCA (European Landscape Contractors Association), která sdružovala národní asociace. Podmínkou pro vstup bylo založit v České republice organizaci,
jejíž členové budou podnikatelé. Proto se 13. února 2001 sešli v Olomouci zástupci deseti zakládajících firem,
aby založili profesní sdružení, které bylo 17. dubna 2001 zapsáno do rejstříku Ministerstva vnitra pod názvem
Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ). Česká republika se tak stala prvním členem ELCA ze zemí bývalého
východního bloku. První krůčky měl tedy Svaz zakládání a údržby zeleně za sebou. Fungovaly webové stránky, SZÚZ měl 38 řádných členů a předběžné přihlášky poslalo 145 zájemců. Firmy postupně překonávaly své
obavy, že členstvím v profesním sdružení přijdou o své „know-how“ a pochopily, že společným postupem se
dá mnohem více získat než ztratit.

Červen 2021 – slavíme 20. výročí vzniku Svazu zakládání a údržby zeleně.
Plavba po Baťově kanálu – právě jsme
přistáli v Napajedlích.

Právní
postavení
a členská
základna
Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) je
spolkem ve smyslu ust. § 214 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jehož
hlavní činností je uplatňování společného
zájmu spočívajícího ve zvyšování vážnosti,
kvality a významu zahradní a krajinářské
tvorby v České republice. SZÚZ sdružuje
právnické a fyzické osoby, zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou nebo výrobou materiálů, výrobků a mechanizačních
prostředků pro zahradní a krajinářskou
tvorbu, projektováním, inženýrskou činností, výchovou a vzděláváním, výzkumem
pro zahradní a krajinářskou tvorbu, informačními službami apod. Členství v SZÚZ
je individuální, obchodní, přidružené,
mimořádné a kolektivní.
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Členská základna k 31. 12. 2021
Ke konci roku 2021 měl Svaz zakládání
a údržby zeleně 110 individuálních členů,
40 obchodních členů, 11 přidružených členů a jednoho mimořádného člena.
individuální členové

Členové Svazu zakládání a údržby zeleně
se mají možnost zapojit do činnosti dvou
odborných sekcí, a to Asociace biobazénů
a jezírek a Zelené střechy.

obchodní členové
přidružení členové
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Asociace biobazénů
a jezírek
Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ), která vznikla
v roce 2008, se zaměřuje na problematiku vodních ploch v zahradách i ve veřejném prostoru.
ABAJ je jedním ze zakládajících členů mezinárodní organizace IOB (International Organization for
Natural Bathing).

Rada Asociace biobazénů a jezírek
Předseda: Ing. Tomáš Gabriel
Členové:
Ing. Jan Kroupa, Ph.D.,
Ing. Martin Panchartek, Ing. Jiří Hájek,
Ing. Jakub Urbanec, Ph.D.
www.abaj.cz
www.facebook.com/abaj.cz
www.instagram.com/abaj_cz

P

osláním ABAJ je zvyšovat odbornou úroveň
členů v oblasti biobazénů, koupacích a okrasných jezírek a přírodě blízkých koupališť. K dosažení svého poslání a cílů si ABAJ stanovila mimo
jiné tyto úkoly:
− informovat o právních a technických normách,
týkajících se biobazénů, koupacích a okrasných
jezírek a přírodě blízkých koupališť a podílet se
na jejich tvorbě a prosazování v praxi,
− spolupracovat s obdobnými organizacemi
v zahraničí, zejména v oblasti výměny informací
a zkušeností,
− organizovat stáže a odborné exkurze pro pracovníky členských firem,
− poskytovat vzdělávací služby formou pořádání
kongresů, seminářů, školení aj.
− navazovat spolupráci mezi ABAJ a dodavatelskými firmami,

− propagovat činnost ABAJ jakož i jejich členských
firem prostřednictvím médií, propagačních
a jiných materiálů v tištěné i elektronické podobě.
Ke konci roku 2021 měla ABAJ 34 individuálních
a čtyři obchodní členy.

Aktivity Asociace biobazénů
a jezírek v roce 2021
− Uspořádání soutěže Koupací jezírko roku 2021.
− Seminář Koupací jezírka a biobazény prakticky
spojený s vyhlášením výsledků soutěže Koupací
jezírko roku 2021 (Brno, 22. června 2021).
− Exkurze po koupacích jezírkách a biobazénech
do Švýcarska (24.–27. srpna 2021).
− Účast na 11. mezinárodním kongresu Koupacích
jezírek (Portugalsko 6.–7. října 2021).
− Příprava nových webových stránek.

Sekce Zelené střechy
Odborná sekce Zelené střechy vznikla v roce 2013
a vzápětí po svém založení se stala členem evropské organizace Europäische Föderation der
Bauwerksbegrünungsverbände (EFB).
Ke konci roku 2021 měla Sekce Zelené střechy 31 individuálních, 12 obchodních a 2 přidružené členy.

Rada sekce Zelené střechy
Předseda: Ing. Pavel Dostal
Členové: Ing. Petr Halama,
Ing. arch. Josef Hoffmann,
Jan Kuchař, Ing. Jiří Mrtka, Ph.D,
www.zelenestrechy.info
www.facebook.com/zelene.strechy.info

Posláním sekce ZeS je:

Aktivity Sekce Zelené střechy v roce 2021

− Podporovat ozeleňování střech a stěn budov
a jiných stavebních konstrukcí jako součásti
udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí
a návratu zeleně do sídel.
− Zvyšovat povědomí a informovanost veřejnosti,
odborných kruhů i státní správy o problematice
zelených střech.
− Navazovat spolupráci s odbornými kruhy, úřady,
institucemi a zkušebnami a podílet se na vývoji
standardů a doporučení pro tento obor.
− Zvyšovat odbornou úroveň členů sekce ZeS
v oblasti projektování a budování zeleně na
konstrukcích.
− Propagovat činnost sekce ZeS jakož i jejich
členských firem prostřednictvím médií,
propagačních a jiných materiálů v tištěné
i elektronické podobě.

− Účast na on-line veletrhu Střechy Praha
(26.–27. února 2021).
− Webinář Zelené střechy a statika
(31. května 2021, on-line).
− Uspořádání soutěže Zelená střecha roku 2021.
− Odborná exkurze po zelených střechách v Brně
spojená s vyhlášením výsledků soutěže Zelená
střecha roku 2021 (25. června 2021).
− Webinář k programu Nová zelená úsporám, který
podporuje výstavbu zelených střech
(13. října 2021).
− Kniha Zelené střechy – souhra architektury
s přírodou (příprava textové a obrazové části).
− Zpráva o trhu zelených střech (příprava, vydání).
− Příprava certifikace (Certifikovaný realizátor
zelených střech).

Sekce
mladých zahradníků

Sekce mladých zahradníků vznikla 30. 3. 2019 po vzoru
obdobných zahraničních mládežnických organizací.
Jejím cílem je sdružovat a dále vzdělávat mladé lidi se
zájmem o zahradnictví a další příbuzné obory. Svým
členům nabízí odborné workshopy, přednášky, pracovní příležitosti, účast na soutěžích či odborný časopis
Inspirace. Ke konci roku 2021 měla SMZ 83 členů.

Rada Sekce mladých zahradníků
Předseda: Martin Straka
Členové:
Ing. Anna Veselá, Oliver Csillagi, Ing. Aneta
Hegerová, Bc. Alžběta Kotlabová.
www.mladizahradnici.cz
www.facebook.com/mlady.zahradnik
www.instagram.com/smz.cz

Aktivity Sekce mladých zahradníků 2021

− Uspořádání online diskuse „Dopady koronakrize
na zahradnický obor“ (2. února 2021).
− Uspořádání online přednášky
„O přírodní jedlé zahradě“ (23. února 2021).
− Uspořádání středoškolské soutěže
„Pohár mladých zahradníků“.
− Uspořádání online přednášky „Vertikální zahrady“
(11. března 2021).
− Uspořádání online přednášky „Jedlé trvalky a divoká
zelenina v přírodní zahradě“ (23. března 2021).
− Členství v evropské organizaci mladých zahradníků CEJH.
− Uspořádání online přednášky „Kvítí do vázy“
(22. dubna 2021).
− Spuštění formuláře s nabídkami praxí pro studenty zahradnických oborů.

− Uspořádání arboristického workshopu
(29. května 2021).
− Neformální setkání členů v Music Labu
(18. června 2021).
− Účast na Lipové ratolesti v Krnově.

Projekt Hortulanus 2021
Odborné vzdělávání členů SZÚZ
Vzdělávací aktivity v roce 2021 byly silně poznamenány epidemií nemoci covid-19, která v zimě
prakticky nedovolila pořádat prezenční kurzy.
Část vzdělávacích aktivit se přesunula do on-line
prostoru, nicméně v SZÚZ jsme se vždycky snažili
v seminářích a workshopech spojovat teorii s praxí.
Netrpělivě jsme tedy vyhlíželi, kdy povolí protiepidemická opatření, protože některé plánované akce
musely být zrušeny. Hlavní důraz jsme kladli na to,
aby pokud možno plynule probíhalo vzdělávaní zaměstnanců členských firem v projektu Hortulanus,
který je nosným programem SZÚZ na roky 20202022. Projekt je spolufinancován Evropskou unií
prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí,
což v praxi znamená, že účastníci za vzdělávání neplatí a zapojené firmy jsou podpořeny v režimu de
minimis. Do projektu vstoupilo padesát členských

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

firem, které už vyslaly na semináře a workshopy více
než 250 zaměstnanců.
Témata vzdělávání byla stanovena na základě
požadavků členů SZÚZ, a kromě oborových témat
zahrnují i jazykové vzdělávání, IT kurzy, ekonomické a právní, technické kurzy a v neposlední řadě se
majitelé firem a zaměstnanci zdokonalují v manažerských a komunikačních dovednostech. Realizaci
projektu samozřejmě negativně ovlivnila protiepidemická opatření, kvůli kterým byla značná část
vzdělávání přesunuta do virtuálního prostoru. Online kurzy jsou sice na jedné straně neosobní, jejich
výhodou je ale to, že se ve stejný čas mohou kurzu
účastnit zaměstnanci firem z různých koutů republiky, což samozřejmě šetří čas, náklady na dopravu
a ve svém důsledku i uhlíkovou stopu.

Přehled čerpání dotace
Zpráva
o realizaci

Monitorovací
období

Absolvovaných
osobohodin

Částka
za zrealizované kurzy

Zor 2

1. 12. 2019 – 31. 5. 2020

1294

210 976 Kč

Zor 3

1. 6. 2020 – 30. 11. 2020

1538,5

465 064 Kč

Zor 4

1. 12. 2020 – 31. 5. 2021

3099,5

942 076 Kč

Zor 5

1. 6. 2021 – 30 .11. 2021

404

146 344 Kč

Kurzy realizované v projektu Hortulanus 2021
Oborové odborné kurzy
yy Trvalkové záhony – technologie,
vhodné druhy
yy Zelené střechy – základní a pokročilý
kurz
yy Trávníky – zakládání a péče
yy Technologie přípravy půdy a zakládání
trávníků
yy Letničky – záhony z přímých výsevů
yy Choroby a škůdci okrasných dřevin
yy Nezpevněné povrchy cest – mlaty, MZK
yy Druhově pestré porosty
yy Kalkulace a rozpočtování – základní
kurz a pokročilý kurz
yy Výsadba a řez dřevin
yy Permakultura
yy Voda v krajině a v zahradě – vstupní
kurz pro téma koupací jezírka
a biobazény
yy Koupací jezírka a biobazény prakticky
yy Řez ovocných dřevin

ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ, PRÁVNÍ
KURZY
yy
yy
yy
yy
yy

Fakturace a doklady
Legislativní změny pro personalisty
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmu právnických osob
Novinky v daních a účetnictví

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Ekonomické minimum
Veřejné zakázky
Právní minimum
Mzdové účetnictví
Účetní závěrka
Pohledávky
Smluvní vztahy
Finanční řízení
Právo v zahradní a krajinné tvorbě
Cash flow
Kalkulace nákladů ÚRS
Cestovní náhrady

MĚKKÉ A MANAŽERSKÉ
DOVEDNOSTI
yy Obchodní dovednosti, typologie
zákazníka
yy Jednání a vyjednávání, argumentace,
konfliktní situace
yy Kreativní metody řízení lidí
yy Operativní řízení spolupracovníků,
efektivní vedení porad
yy Jak nás vidí zákazník, jak budovat
firemní kulturu
yy Jak asertivně zvládat problémové
situace se zákazníky i se zaměstnanci
yy Jak přežít v nelehké covidové době
yy Jak obstát v měnících se
podnikatelských podmínkách

yy Týmová spolupráce, delegování,
kontrola
yy Marketingový a komunikační mix,
on-line nástroje
yy Prezentační dovednosti

OBECNÉ IT KURZY
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

MS EXCEL
MS Outlook
MS Powerpoint
AutoCAD základní kurz
Photoshop
Adobe Photoshop II.
SketchUp základní kurz

TECHNICKÉ A JINÉ ODBORNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ
yy Obsluha motorové řetězové pily
a křovinořezu
yy Dlažby z přírodního kamene
yy Řidičské oprávnění skupiny C
yy Řidičské oprávnění skupiny B+E
yy Tesařský kurz

JAZYKOVÉ KURZY
yy Angličtina – úroveň A0, A1, A2, B1, B2, C1
yy Němčina – úroveň A1, A2, B1, C1, C2

EXKURZE členi – členům
V polovině června se konala tradiční každoroční
exkurze – „Členi členům“, tentokrát jsme směřovali
do Zlínského kraje. A proč právě Zlín? Vyrazili jsme
po stopách Bati do města, kde se nachází mimo
jiné i několik děl zahradní a krajinářské tvorby včetně realizací našich členů oceněných v soutěžích.
Společnost ACRIS zahrady s.r.o., se podílela na
realizaci tří oceněných parků. Park Komenského je
vítězem soutěže Park roku 2015 a soutěžní přehlídky Park desetiletí, revitalizace Gahurova prospektu
získala v roce 2014 druhé místo, a v roce 2019 se na
pomyslné stříbrné příčce umístila Velískova zahrada
v Malenovicích.
Také jsme navštívili zahradu ve Vizovických vrších,
která je dílem členské firmy Anima Horti s.r.o. Tato
zahrada byla v roce 2020 oceněna stříbrnou medailí a právem ji náleží tato cena. Úchvatné místo na
kopci, rozkvetlá kopretinová louka s prosekávaným

chodníčkem, vše krásně korespondovalo jak s domem, tak s přírodou a majiteli domu.
Kromě děl zahradní a krajinářské architektury jsme
navštívili i muzeum Tomáše Bati a vyslechli přednášky Radky Fingerové a Petra Mičoly, díky kterým
jsme se dozvěděli nejen o podnikání a životě Tomáše Bati, ale i o jeho opomíjeném bratru Janu Antonínu Baťovi, který pokračoval v jeho odkazu. Při večerním posezení obdrželi zástupci přítomných firem
Potvrzení o členství v SZÚZ a měli tak možnost se
i navzájem oficiálně či originálně představit.
Zavítali jsme i do Vizovic do areálu společnosti
KOMA MODULAR, kde znovu postavili modulární
pavilon, který získal před pěti lety na Světové výstavě
EXPO v italském Miláně bronzovou medaili za architekturu a jeho zelená střecha pomyslnou zlatou
medaili v soutěži Zelená střecha roku.

Páteční večer jsme se všichni i s posádkou nalodili
v přístavu, propluli jsme zdárně Baťovým kanálem
ze Spytihněva do Napajedel. Při této plavbě došlo
ke křtu všech zúčastněných, po kterém následovalo
vylodění v Napajedlích, kde nás čekala slavnostní
večeře u příležitosti 20. let od založení SZÚZ s čepovaným Jubilejním Čarovným Zahradníčkem, který
uvařili naši moravskoslezští členové.

K R N OV 2 0 2 1

LIPOVÁ RATOLEST 2021
Mladí zahradníci za sebou zanechali další stopu
Již dvanáctý ročník soutěže pro studenty středních zahradnických škol Lipová
ratolest se uskutečnil od 21. do 23. září 2021 v Krnově jako součást Landscape festivalu. Cílem soutěže, kterou pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně v různých
městech České republiky již od roku 2008, je zvýšit kvalitu a zručnost budoucích
zahradníků, ukázat školám, jak se mění profese zahradníka-krajináře a předvést
také veřejnosti, že pro tuto profesi je potřeba zručnost, inteligence a vysoké pracovní nasazení. Soutěž se vždy koná na veřejném prostranství, které je v majetku
spolupořádajícího města.
Studenti a učni sedmi středních škol z celé republiky splnili v Krnově třídenní
soutěžní úkol, jehož cílem bylo rozšířit stávající dětské hřiště v kosteleckém parku. Díky nim se mohou návštěvníci těšit nejen z nových trvalkových a keřových
záhonů, ale také vyzkoušet „bosou stezku“, zajímavě řešený val s tunelem a novou skluzavkou. Nově vzniklé atrakce působí jako jeden celek, ale pro potřeby
soutěže byly plochy trávníku, záhonů i bosé stezky rozděleny na tolik částí, kolik
bylo soutěžních družstev.

Zlatá medaile
Střední odborná škola Jarov
Daniel Marek, Petr Kabát, Václav Peroutka
Stříbrné medaile
Střední škola zahradnická Kopidlno
Jana Lambertová, Lucie Živnůstková,
Michal Cudlín
Česká zahradnická akademie Mělník
– střední škola a vyšší odborná škola
Matěj Širc, Michal Papež, Markéta Kulichová
Střední zahradnická škola Ostrava II.
Veronika Harazimová, Jakub Křivánek,
Adam Slovák
Střední zahradnická škola Rajhrad
Jiří Jelínek, Lukáš Gärtner, Šimon Beneš

Bronzové medaile
Střední zahradnická škola Ostrava I.
Eliška Šeděnková, Amálie Vaculíková,
Antonín Gavron
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
Kamila Burešová, Kateřina Luňáčková,
Anatolii Oleksii
Čestné uznání
Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Třešť
Adam Jedlička, Dominik Hajtman,
Nela Šimandlová
Zvláštní cena
Sekce Mladých zahradníků
Václav Koudelka, Michaela Samcová, Adam Miler

PARK ROKU 2021
Zlatá medaile pro obnovený park Stromovka v Humpolci
Mottem soutěže Park roku, kterou SZÚZ pořádá od roku 2003, je výrok krajinářského architekta Ivara Otruby: „díla zahradní a krajinářské architektury vznikají
na základě úvah projektantů – krajinářských architektů, budují je zahradníci
a technici a rostou díky péči jejich pěstitelů“.
Ocenění hodné dílo tedy může vzniknout jedině díky perfektnímu zadání investora, tvůrčímu přístupu projektanta, kvalitní práci realizační firmy a pečovat o ně
musí kvalifikovaní zahradníci.
Parkem roku 2021 se na základě rozhodnutí odborné poroty stal park Stromovka v Humpolci, který prošel rozsáhlou revitalizací. Stříbrnou medaili si odnesli
investoři a autoři parčíku U Kněžské louky v Praze 3 a bronz si vysloužil jeden
z mála nově vzniklých parků Granátová ve Slivenci. Cenu veřejnosti získala
Zámecká zahrada a park v Oslavanech. O přízeň poroty i veřejnosti se ucházelo
dvanáct parků, které jsou představeny na webové stránce www.parkroku.cz.
Vyhlášení výsledků se uskutečnilo jako součást konference „Parky pro život –
trendy, tradice, budoucnost“ v Pardubicích, která byla spojená s komentovanou
prohlídkou Tyršových sadů – vítězem minulého ročníku soutěže v roce 2019.

Odborná porota
Rostislav Ivánek, Ing. Jana
Šimečková (oba za Svaz
zakládání a údržby zeleně),
Ing. Tereza Havránková
(Fakulta architektury ČVUT),
Ing. Marek Holán (Zahradnická fakulta MENEDELU),
Ing. Ondřej Nečaský (Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu), Ing. Ondřej
Ottomanský, Ph.D.
(Svaz školkařů ČR)

1. místo
Obnova parku Stromovka v Humpolci
Autor projektu: Atelier Partero s.r.o., OK PLAN
ARCHITECTS s.r.o. Investor: Město Humpolec
Zhotovitelé: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s.; Zahradnické úpravy s.r.o.
Sates Čechy s.r.o., hřiště.cz, s. r. o.
2. místo
Park U Kněžské louky, Praha 3
Investor: Městská část Praha 3
Autorka projektu: Ing. Martina Forejtová,
Ateliér Land05
Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.
3. místo
Park Granátová ve Slivenci
Autorka projektu: Ing. Jana Kohlová
Investor: Městská část Praha – Slivenec
Zhotovitelé: Gardenline s.r.o.,
Zahradní Architektura Kurz, s.r.o.

Cena děkanky Zahradnické fakulty MENDELU
Park Okružní v Prostějově
za novátorský počin založení parku na principech
modrozelené infrastruktury
Investor: Statutární město Prostějov
Autoři projektu: ZAHRADA Olomouc s.r.o. −
Ing. Radek Pavlačka, Ing. Lubomír Čech,
Ing. arch. Viktor Čehovský, Ing. Petr Gotthans
Zhotovitelé: STRABAG a.s., Beatrice Mádrová –
vegetační prvky
Cena veřejnosti
Zámecká zahrada a park Oslavany
Investor: Město Oslavany
Autorka projektu: Ing. Jitka Vágnerová
Zhotovitelé: COLAS CZ, a.s., Kavyl, spol. s r.o.

ZELENÁ STŘECHA ROKU 2021
Zelené střechy na vzestupu
Osmý ročník soutěže Zelená střecha roku ukázal, že budovy pokryté vegetací už
nejsou v České republice výjimkou, ale zelené střechy se stávají běžnou součástí výstavby. Porotci i veřejnost vybírali své favority mezi šestnácti budovami se
zelenou střechou. Budovami rozdílných velikostí, sloužících různým účelům, budov veřejných, v majetku korporací i rodinných domů. Členové odborné poroty
přihlášená díla navštívili ve dnech 7. a 8. června 2021, široká veřejnost mohla svůj
zájem o zelené střechy uspokojit prostudováním webové stránky www.zelenastrecharoku.cz a svým hlasem ovlivnit, které dílo získá Cenu veřejnosti.
Výsledky soutěže Zelená střecha roku se veřejnost i přihlašovatelé dozvěděli
25. června v Otevřené zahradě Nadace Partnerství. Soutěž Zelená střecha roku
se na facebookovém profilu Sekce Zelené střechy těšila takovému zájmu, že
počet sledujících mnohonásobně vzrostl. Všechny tyto údaje dokládají, že téma
zeleně na konstrukcích rezonuje celou společností a není pouze krátkodobým
módním výstřelkem.

Odborná porota
Ing. Samuel Burian (za SZÚZ),
Ing. Jana Šimečková (za
SZÚZ), Ing. Eduard Chvosta
(SOŠ Jarov), Ing. Jakub Hrbek
(SFŽP), Ing. arch. Marcela
Kubů (AVMI), Ing. Martin Čech
(Nadace Partnerství)

Kategorie Veřejná zelená střecha intenzivní
1. místo – rekonstrukce
Střešní terasa a vnitroblok – Budova B
(BB Centrum), Praha 4
Investor: Passerinvest Group a.s. Autoři rekonstrukce budovy: architektonické studio A8000
s r.o. a GRIMM Architekti s.r.o. Autoři projektu:
Ing. Ondřej Fous, Ing. Jana Pyšková. Zhotovitel:
TV FACILITY s.r.o.
1. místo – novostavba
Střešní zahrada na sídle ČSOB, Praha 5
Přihlašovatel: Československá obchodní banka, a.s. Autoři projektu: Ing. arch. Josef Pleskot,
Ing. arch. Mikoláš Vavřín, Ing. Eva Vízková.
Investor: Centrum Radlická a.s. Zhotovitelé:
Skanska a.s., Tompex International, s.r.o.
3. místo
Střešní terasy administrativní budovy TV NOVA
v Praze
Autoři projektu: Ing.arch. Jitka Dvorská,
Lenka Pomněnka. Investor: CET 21 spol. s.r.o.
Zhotovitel: POMNĚNKA 21 a.s.

Kategorie Veřejná zelená střecha extenzivní
1. místo
Ekocentrum Na Pasece Zlín-Velíková
Investor: Youngster s.r.o. Zhotovitel zelené
střechy: ŽIVÁ STŘECHA s.r.o. Autoři projektu:
Ing. arch. Radek Hála. Projektanti: Ing. Daniel
Grmela, Jiří Závodný
2. místo
Zelená střecha na mateřské škole v Opavě
Autor projektu a zhotovitel: Zahrady Hanyz
s.r.o. Další zhotovitelé: GRIGAR s.r.o – realizace
stavby. Investor: Statutární město Opava
3. místo
Extenzivní střechy na bytových domech, Brno
Zhotovitel: STROMMY COMPANY, s.r.o. Autorka
projektu: Ing. Eva Wagnerová. Investor: Trikaya
Asset Management a.s.

Cena veřejnosti (3815 hlasů)
Zelená střecha City Park Jihlava
Investor: CPI Jihlava Shopping, a.s. Autoři projektu: Kuba & Pilař architekti s.r.o. Zhotovitelé:
ARBORSERVIS Ing. Roman Koláčný (zelená
střecha), CEI Building a.s. (stavba)
Kategorie Rodinná zelená střecha
1. místo
Biodiverzní zelená střecha v Praze
Autor projektu a zhotovitel:
GreenVille service s.r.o.
2. místo
Šikmá a plochá střecha v Nezbavěticích
Autor projektu a zhotovitel: LIKO-S, a.s.

3. místo
Extenzivní střechy a pěstební střešní zahrada
v Lukách nad Jihlavou
Zhotovitel: Ekrost s.r.o. Autoři projektu:
Ing. Milan Pelikán a Ing. arch. Karel Rosecký

koupací jezírko ROKU 2021
Soutěž propaguje kvalitní projekty a realizace
Asociace biobazénů a jezírek při Svazu zakládání a údržby zeleně zorganizovala
již třetí ročník soutěže Koupací jezírko roku. Cílem soutěže je ukázat odborné
i laické veřejnosti, že je možné využívat ke koupání u rodinných domů či rekreačních objektů taková zařízení, kde je voda čištěna bez použití chemických
prostředků. Odborná porota hodnotila deset přihlášených děl začátkem června
a udělila ocenění ve třech kategoriích – biobazén, koupací jezírko a ostatní.
Koupací jezírka a biobazény jsou alternativou k bazénům s chemickou úpravou
vody. Voda se v nich čistí biologickými procesy, které mohou být podpořeny
technickými opatřeními. Biofiltrací se dosahuje měkké přirozené čisté vody
nezatěžující kůži a neobtěžující žádným zápachem. Z hlediska principu čištění
vody je rozdělujeme na koupací jezírka a biobazény. Koupací jezírka imitují přírodní model stojaté vody s množstvím rostlin, princip biobazénů vychází z přírodního modelu proudící vody a rostliny zde hrají podřadnou roli.
Kategorie Ostatní zahrnuje koupací jezírka čištěná jinými technologiemi, než
jsou ty popsané ve Standardech pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů.

Odborná porota
byla tvořená členy ABAJ:
Ing. Tomáš Gabriel,
Ing. Jiří Hájek,
Ing. Martin Pecina,
Ing. Jakub Urbanec

1. místo kategorie Biobazén
Zbuzany
Zhotovitel: Ekogreen s.r.o.
Autor projektu: Ekogreen s.r.o. – Ing. Martin
Panchartek, Ing. Tereza Bodláková.
2. místo kategorie Biobazén
Chotěboř
Zhotovitel: 3D Zahrady s.r.o. Autor projektu:
3D Zahrady s.r.o., Ing. Ondřej Poul.
Čestné uznání kategorie Koupací jezírko
Michalu Vránkovi, za inovativní přístup
k přírodnímu čištění vod v jezírcích kategorie
I. a II. a jeho propagaci
České Budějovice, areál firmy ČEVAK a.s.
Zhotovitel a autor projektu: Michal Vránek.

1. místo kategorie Ostatní
Čejkov
Zhotovitel a autor projektu: Ing. Jana
Mudrová – Atelier A57 Zahradní architektura.
Čestné uznání kategorie Ostatní
Za mimořádně zdařilé architektonické
ztvárnění koupacího jezírka respektujícího
genia loci daného místa
Čeladná
Zhotovitel: Ivánek-Zeman, v.o.s. Autor projektu:
Daniela Hradilová, Ivánek-Zeman, v.o.s. –
Martin Černoch. Další zhotovitelé: Manželé
Hradilovi – zdící práce, Brož – kamenný lem.
Cena Oase – nejlepší jezírko
s Oase technologií
Firemní jezírko v Novém Bydžově
Zhotovitel a autor projektu: OK ZAHRADY s.r.o.

Časopis inspirace
Šestnáctý ročník ve znamení změn
Inspirace – nový layout
Do nového ročníku vstoupila Inspirace se změnou
grafického vzhledu a formátu Inspirace neboli
novým layoutem. Prvotním cílem bylo dosáhnout
lepší „čtivosti“ a prostřednictvím nové obálky vytvořit originální a nezaměnitelný titul, který je zároveň
nadčasový. Změna byla motivována následujícími
důvody:
1. Přizpůsobit design obsahu, současným trendům a tématům, zůstat ale zároveň nadčasový
(např. nadčasové písmo).
2. Být inspirativní i designem časopisu/obálky
(včetně vystoupení ze standartního formátu A4).

3. Být rozeznatelný/zapamatovatelný.
4. Být lépe uzpůsobený pro čtení
(lepší písmo, víc prostoru, nelesknoucí se papír).
5. Celkově spojit vše (design, písmo, materiál, obsah)
do jednoho kompaktního celku.
Inspirace má nově lepenou vazbu a tiskne se na jiném papíře, aby se stránky neleskly, a navíc má papír
certifikát FSC. Základní myšlenkou organizace FSC je
podporovat environmentálně odpovědné, sociálně
přínosné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů celého světa, a tím napomoci chránit
mizející, ohrožené a devastované světové lesy.

Boj u silnice stromy většinou prohrávají, výsadba v krajině naopak vzkvétá

Voda ve městě

Přínosy hospodaření s dešťovou vodou pro celé město

Domácí květena
aneb taky vám chybí Dictamnus?

Zelená střecha roku 2021

Velká architektura malých obcí

Přehlídka oceněných děl

Zelené vize

aneb Cesta za výjimečnými projekty

Zakládání a péče o zeleň

Měl by krajinářský obor radikálně změnit úhel pohledu
na tvorbu městské zeleně?

Nejčastější nedostatky a omyly při výsadbě stromů

Rozvojová péče o stromy

Koupací jezírko roku 2021

Na svém zasedání představenstva 17. února 2021
jmenovalo představenstvo SZÚZ redakční radu
časopisu Inspirace ve složení:
Jaroslav Pešička (za Představenstvo SZÚZ), Petr
Mičola, Martina Bláhová (ateliér Gerten – krajinářští
architekti), Lukáš Štefl (Zahradnická fakulta Lednice),
Michaela Samcová (za Sekci mladých zahradníků).
Funkční období člena RR je dvouleté s možností
opětovného jmenování. Redakční rada je poradní
orgán vydavatele, navrhuje redakci náměty textů
včetně možných autorů a provádí hodnocení publikovaných čísel Inspirace, vyjadřuje se k jeho zaměření a práci redakce.

Časopis Svazu zakládání a údržby zeleně

ZIMA 2021

PODZIM 2021

Časopis Svazu zakládání a údržby zeleně

Časopis Svazu zakládání a údržby zeleně

LÉTO 2021

JARO 2021
Časopis Svazu zakládání a údržby zeleně

Alej roku překáží řidičům

Park roku 2021
Přehlídka oceněných děl

Rozhovor s Jakubem Fingerem
Projekční proces je racionální postup s poetickými výsledky

Kolik stojí zelená střecha

I.

PRÁVNÍ POSTAVENÍ

1.

Odborný časopis Inspirace (dále časopis) je tiskové periodikum, jehož vydavatelem je Svaz zakládání a údržby zeleně,
z.s. (dále SZÚZ). Vydávání časopisu je povoleno rozhodnutím
MK ČR, registrační číslo MK ČR E 15535, ISSN 2464-5893.

2. SZÚZ se při vydávání časopisu řídí Zákonem č. 46/2000 Sb.
(Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického
tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).
II. ZAMĚŘENÍ
1.

Posláním časopisu je být moderním profesním periodikem
zprostředkovávajícím informace, rady a zkušenosti z oblasti
zahradní a krajinářské tvorby a naplňovat hlavní poslání SZÚZ
spočívající ve zvyšování vážnosti, kvality a významu zahradní
a krajinářské tvorby v České republice.

Statut časopisu INSPIRACE
Představenstvo SZÚZ přijalo na svém zasedání
17. února 2021 dokument Statut časopisu Inspirace,
který definuje právní postavení časopisu, jeho zaměření, cílovou skupinu čtenářů, upravuje pravidla
vydávání Inspirace, odpovědnost za obsah, výrobní
a ekonomické podmínky vydávání, a především
rozděluje kompetence mezi šéfredaktora a redakční
radu, potažmo Představenstvo SZÚZ.

2. Časopis dále naplňuje účel SZÚZ uvedený ve Stanovách
SZÚZ, a to zvyšovat odbornou úroveň členů SZÚZ, respektive
oboru zahradní a krajinářská tvorba v České republice a zabezpečovat činnosti a služby podle potřeb a zájmů svých členů, jde zejména o činnosti informační, poradenské, výchovně
vzdělávací, propagační a jiné.
III.	CÍLOVÁ SKUPINA ČTENÁŘŮ
Státní správa a samospráva, zahradnické firmy, stavební firmy,
školy, studenti, knihovny, projektanti, architekti, krajinářští
architekti

Hospodaření Svazu

Struktura výnosů

Zjednodušená rozvaha k 31. 12. 2021
v celých tisících Kč

členské příspěvky
Aktiva
Dlouhodobý majetek

vzdělávání

0

Krátkodobý majetek

6 374

Aktiva celkem

6 374

časopis Inspirace
soutěže

Pasiva
Vlastní zdroje

2 250

Cizí zdroje

4 124

Pasiva celkem

6 374

Zjednodušený výkaz zisku a ztráty

Struktura nákladů a výnosů

Náklady v tisících Kč
Činnosti

Hlavní

Spotřebované nákupy a nakupované
služby

1 975

Změny stavu zásob
vlastní činnosti

-34

Hospodářská
76

Celkem
2 051

-34

Osobní náklady

1 429

275

1 704

Ostatní náklady

112

11

123

Poskytnuté
příspěvky

108

Náklady celkem

3 590

náklady
výnosy

108
362

3 952

Výnosy v tisících Kč
Činnosti

Hlavní

Hospodářská

Celkem

Provozní dotace

1 199

Přijaté příspěvky

208

1 662

1 870

Tržby za vlastní
výkony a za zboží

881

311

1 192

Ostatní výnosy
Výnosy celkem

1 199

2
2 290

2
1 973

Výsledek hospodaření po zdanění: 311 000 Kč.
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bazén (přírodní bazén)
OST
R
nologií. Cena pro vítěze
je jezírkový vysavač PondoKÁ
atní koupací jezírka
vac 5.

Soutěž Zelená střecha roku 2021 podpořili
Soutěž podporují

Generální partner

ÈESKÁ
ROSTLINA

Hlavní ÈESKÁ
partneři
ROSTLINA

Mediální partneři

C1

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
Asociace
biobazénů a jezírek
Partner
Partner:

www.abaj.cz

D1

Soutěž Koupací jezírko roku 2021 podpořili

S O U T Ě Ž M L A DÝC H Z A H R A D N Í K Ů 2 0 2 1
Generálnípartner
partner
Generální

Hlavnípartner
partner
Hlavní

Partneři
soutěže
Partneři
soutěže

21.–23.
9. 2021
Soutěž Lipová ratolest podpořili

SOUTĚŽ PODPORUJÍ

