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2301112937/2010.

Oficiálně jsme spolek vedený 
u Krajského soudu v Brně,
L 8536, IČO: 26529831, 
DIČ:CZ26529831.

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně

ÚNOR/2019

VÁŽENÍ A MILÍ 
ČLENOVÉ,
vítejte u čtení únorového zpravodaje, který  
pro Vás stručně a přehledně shrnuje
nejdůležitější svazové aktivity uplynulého
měsíce. Snažili jsme se toto zimní nesezóní 
zahradnické období využít k uspořádání 
co největšího množství vzdělávacích aktivit 
a poskytnout Vám možnost získat nové 
znalosti a osvojit si další dovednosti.

Přeji Vám pěkné počtení
Vaše kancelářská zahradnice Hana

Novinkou našeho letošního vzdělávacího programu byl kurz Poznávání dřevin v 
bezlistém stavu, který se uskutečnil v lednickém zámeckém parku pod vedením 
jeho správce Oty Bernada. Kapacita 20 osob byla naplněna z řad pracovníků 
státní správy, realizačních firem, pedagogických pracovníků i studentů.



VZDĚLÁVÁME, ŠKOLÍME...
WORKSHOP TVORBA TRVALKOVÉHO ZÁHONU 6. A 21.2.

Pod vedením skvělé Terezy Antošové se uskutečnil workshop po brněnské premiéře i ve dvou termínech v Praze a opět 
jsme účastníky přivítali v areálu Botanické zahrady Střední odborné školy Jarov. Dopolední část byla věnována teorii        
a v odpolední části si účastnící vyzkoušeli návrh vlastního trvalkového záhonu dle vylosovaného zadání a následně jej 
odprezentovali kolegům. Oba termíny byly naplněny velmi záhy, takže celkem se lednového a dvou únorových workshopů 
Terezy Antošové zúčastnilo 88 zájemců. Jak je vidno, s výběrem tématu i přednášející jsme se opravdu trefili.

DRUHOVĚ PESTRÉ POROSTY 12.2.

Druhově pestrým porostům, což je v poslední době vzhledem ke klimatickým změnám velmi aktuální téma, se věnovala    
v Brně v Otevřené zahradě naše dlouholetá vynikající spolupracovnice a členka Marie Straková. Díky svým zkušenostem 
obohatila teoretickou výklad mnohými příklady z praxe, které účastníci měli možnost vidět na fotografiích po založení      
i s několikaletým odstupem. Jak je vidno z fotografie, sál by naplněn do posledního místa a to jsme tento seminář 
pořádali letos i v Praze. Navazující odborná exkurze se v letošním roce neuskuteční, ale budeme se těšit na příští rok, kdy 
bychom rádi umožnili účastníkům propojení teorie s praxí díky návštěvě reálných zakázek, na kterých uvidí porosty 
různého typu a stáří.
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SEMINÁŘ VÝSADBA STROMŮ  19.2.
 
Jednou ze základních zahradnických dovedností je výsadba stromu. Tomuto tématu se věnujeme každý rok a letos je pro 
nás opět přednášel Martin Vlasák, který je nejen vynikajícím teoretikem, ale díky působení ve školkách JENA také 
zkušeným praktikem. Na teoretickou část navázala komentovaná prohlídka městských stromořadí a nově vysázených 
stromů na zrekonstruovaném Dominikánském náměstí. Poprvé v Brně zde byla využita i technologie výsadby stromů do 
prokořenitelných buněk, o které jsme psali v Inspiraci číslo 4/2018 a 1/2017.

SEMINÁŘ ŘEZ OVOCNÝCH DŘEVIN  26.2.
 
Péče o ovocné stromy je téma, o které je v poslední době velký zájem a již několik let jej pro nás přednáší ovocnář 
Stanislav Boček. Patří mezi vzácné lektory, kteří v sobě snoubí fundovaného teoretika i zkušeného praktika, který má 
v Crhově ovocnou školku úzce specializovanou na kmenné tvary starých a krajových odrůd ovocných dřevin.  Jednalo se 
opět o seminář, kdy na teoretickou část navázala komentovaná prohlídka výsadeb ovocných stromů v Otevřené zahradě. 
Praktickou dílnu s ovocnářskou tematikou budeme pořádat také v březnu v Dřevčicích ve firemním areálu našeho člena 
firmy Realizace zeleně Dřevčice a jsme rádi, že mnozí z vás jsou na něj přihlášeni.

POZNÁVÁNÍ DŘEVIN V BEZLISTÉM STAVU  27.2.
 
Letos jsme obohatili náš vzdělávací program o praktický seminář, kde se měli účastníci možnost zdokonalit v poznávání 
dřevin v bezlistém stavu. Jako velkolepá učebna posloužil lednický zámecký park, kterým účastníky provázel jeho 
správce Oto Bernad. Pozornost byla věnována nejběžnějším okrasným dřevinám, které u nás rostou a které se nejčastěji 
do výsadeb navrhují. 
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ZELENÉ STŘECHY
VELETRH STŘECHY PRAHA,  7.-9.2.
 
Již tradičně nabízí odborná sekce Zelené střechy na veletrhu Střechy Praha 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, Gabriel, Zahradní architektura Kurz a Saint-Gobain Construction Products 
CZ a.s., divize Isover. Sekční stánek sousedil již tradičně se stánkem naše hoobchodního člena firmy BB com a letos na 
veletrhu přibyl i stánek firmy Retex. Vytváří tak dojem společné expozice věnované zeleným střechám. 

SMART & GREEN 2
 
V současnosti finišuje příprava české účasti v projektu Smart & Green – On the Spot in Visegrad Cities! Je určen pro 
všechny, kteří se zajímají o chytré a zelené technologie ve městech z pohledu veřejné správy, výzkumu, NGO nebo 
byznysu. V rámci projektu se mohou zájemci zúčastnit čtyř studijních návštěv: v Litoměřicích, Nitře (SK), Budapešti (HU) 
a Wroclawi (PL), kde se setkají s místními experty i dalšími účastníky ze souvisejících oborů. Projekt je podpořen z 
prostředků International Visegrad Fund a organizujeme ho společně s CEEweb for Biodiversity, Polskie Stowarzyszenie 
"Dachy Zielone" a slovenskou SZKT. Za sekci Zelených střech se organizace ujal Pavel Dostal a v příštím vydání zpravodaje 
se můžete těšit na jeho skvělý report.

EUGIC 2019
Evropská konference o zelené infrastruktuře ve městech (EUGIC) přivítá 10.–11.4.2019 v Londýně 300–400 účastníků ze 
sektorů veřejné správy, výzkumu, projekce a designu, neziskových organizací, investorů, ekologů a odborníků z dalších 
oblastí. Stejně jako minulé ročníky ve Vídni a Budapešti, i Londýn bude zábavnou, interaktivní a užitečnou konferencí pro 
experty v oblasti zeleně ve městech z celého světa. Za sekci Zelené střechy se konference zúčastní Pavel Dostal.
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INFO Z KANCELÁŘE
GRANTOVÁ ŽÁDOST NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ SZÚZ
 
V polovině února jsme podali na MPSV projekt pod názvem Hortulanus 2021. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí 
a dovedností zaměstnanců členů SZÚZ  a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané 
pracovní činnosti. Snahou projektu je reagovat na vzrůstající poptávku po činnostech v oboru zahradní a krajinářské 
tvorba ve veřejném i soukromém sektoru a umožnit zaměstnavatelům přijímat i méně kvalifikované pracovníky, které je 
možné prostřednictvím absolvování vzdělávacích kurzů dovzdělat. Aktivity a indikátory projektu vycházejí z 
dotazníkového šetření mezi členy Svazu zakládání a údržby zeleně. Do projektu má zájem se zapojit 35 členských firem, 
které do projektu zapojit cca 230 zaměstnanců. Finanční objem projektu je téměř 11 miliónů v letech 2019–2022. Projekt 
splnil formální náležitosti i podmínky věcného hodnocení. Momentálně čekáme na to, zda bude v grantovém programu 
dostatek finančních prostředků. 

 
Pokračujeme v přípravě letošního prvního čísla časopisu Inspirace. Těšit se můžete na článek Martina Vysokého
o městech, která mají prospěch z modro-zelené infrastruktury. Pokračujeme také v zavedené rubrice o trvalkách, kterou 
připravuje Adam Baroš. V rubrice Choroby a škůdci okrasných dřevin se v hledáčku Ivany Šafránkové tentokrát ocitnou 
jírovce. Rubrika Trendy nás zavede do Nizozemska, kde byla dvě díla krajinářské architektury poctěna cenou ELCA TREND 
PRICE. Zajímavé je, že tato díla jsou zhotovena podle zásad cirkulární ekonomiky. Ani tentokrát vás neochudíme o seriál 
uvádějící kalkulace nejčastějších zahradnických prací. Uveřejněné tabulky mohou poskytnout oporu projektantům, 
dodavatelům i investorům při tvorbě nebo kontrole rozpočtů. Pokračuje i série Jana Pergla o invazních druzích v parcích 
a zahradách a nebude chybět ani tradiční rubrika Petra Mičoly o historii. 

PŘI SZÚZ VZNIKÁ SEKCE MLADÝCH ZAHRADNÍKŮ 
Na letošním lednovém Shromáždění členů jste rozhodli, že svaz vytvoří takové podmínky, aby sdružení mladých 
zahradníků mohlo pod jeho ochrannými křídly vzniknout. Přijali jste příslušné změny stanov, které umožňují vznik Sekce 
mladých zahradníků jako organizační jednotky SZÚZ oprávněné jednat svým jménem. Členem této sekce se automaticky 
stává Mladý člen SZÚZ. Tím se mohou stát fyzické osoby ve věku do 30 let, studující nebo pracující v oborech zahradnictví, 
krajinářství, ekologie a životního prostředí. 
Myšlenka vzniku organizace pro mladé zahradníky vzešla z konceptu obdobných mládežnických organizací, které 
úspěšně fungují po dlouhá desetiletí napříč západní Evropou. Mládežnické organizace se setkávají pod hlavičkou 
evropské organizace CEJH (COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DES JEUNES HORTICULTEURS), která vznikla v roce 1953 
a každoročně pořádá v některé z evropských zemí sedmidenní kongres pro mladé zahradníky. Sekce mladých zahradníků 
nabídne svým členům možnost účasti na odborných seminářích, exkurzích či školeních a zároveň umožní vyzkoušet si 
konkrétní úkony i v praxi. „Právě propojení s praxí považuji osobně za klíčové, neboť celá řada žáků středních zahradnických 
škol má šanci uplatnit své teoretické znalosti pouze v rámci praktické výuky. Ta je v některých ohledech značně omezená, 
neboť musí zahrnout celý rozsah velmi širokého oboru, jímž zahradnictví bezesporu je,“ říká iniciátor vzniku Sekce mladých 
zahradníků Martin Straka. 
Ustavující shromáždění sekce Mladých zahradníků se uskuteční 30.3. v prostorách Střední odborné školy Jarov. 

Inspirace 1/2019 vyjde 18. března. Stejně jako v předešlých letech máte možnost předplatit svým významným 
klientům – městským či obecním úřadům, stavebním firmám apod. předplatné pro rok 2019. U objednávky od 10 ks 
nabízíme vytvoření samolepky s Vaším logem a informací o úhradě předplatného pro daného klienta, kterou nalepíme 
na přední stranu prvního vydání. Pro více informací nás kontaktujte mailem či telefonicky.
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ABAJ
SOUTĚŽ KOUPACÍ JEZÍRKO ROKU 
 

V nejbližších dnech bude oficiálně vyhlášena nová soutěž „Koupací jezírko roku“. 
Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností koupání v zařízeních s biologickým, nebo 
biologicko-mechanickým čištěním vody. Soutěž je určena pro objekty určené ke koupání a plavání, izolované od 
podkladu, vybavené biologickým nebo biologicko-mechanickým čištěním s definovanými požadavky na kvalitu vody 
umístěné v soukromých zahradách, v uzavřených areálech hotelů, wellness center apod.  Do soutěže mohou být 
přihlášena díla dokončená do 31. 12. 2018. Soutěžit se bude ve třech kategoriích, a to: 
a) Koupací jezírko 
b) Biobazén (přírodní bazén) 
c) Ostatní koupací jezírka 
První dvě kategorie jsou určené pro díla prováděná v souladu se Standardy, pro třetí kategorie nejsou Standardy závazné.
Hodnocení přihlášených děl se uskuteční v průběhu června a pro vítěze jsou připraveny kromě diplomů i hodnotné věcné 
ceny. 

OBOROVÁ SPOLUPRÁCE
OBOROVÉ CENÍKY
 
V Otevřené zahradě jsme na základě podnětu Rostislava Ivánka zorganizovali pracovní setkání na téma „Doplnění, 
rozšíření, aktualizace katalogu směrných cen prací při poskytování zahradnických služeb v oboru ZAKA“. Cílem schůzky 
bylo ujasnit si, zda jsou oborové „zahradnické“ ceníky důležité a pozornosti hodné ekonomické nástroje pro obor 
ZAKA. Hlavními body bylo zodpovědět na následující otázky:  
a) Má/nemá smysl se věnovat oborovým ceníkům. 
b) Existuje/neexistuje reálná možnost se oborové cenotvorbě věnovat.
c) Pokud v bodě I. a II. zní odpověď ano, tak JAK a KDY.                                                                                                                                             
 

Potěšující bylo, že na naši výzvu zareagovali zástupci z oborově významných institucí – Společnost pro zahradní 
a krajinářskou tvorbu, VÚKOZ, ČZU Praha, Kancelář architekta města Brna, zájem projevili i zástupci MENDELU, 
kteří se nakonec schůzky nezúčastnili. Ze soukromých subjektů se schůzky zúčastnil Jaroslav Kolařík (SAFE 
TREES), Hana Pollertová (Zahrady Hana) a za SZÚZ samozřejmě Rostislav Ivánek a Jana Ivánková (Ivánek Zeman), 
předseda představenstva SZÚZ Petr Halama (DIKÉ ZAHRADY), místopředseda Jaroslav Pešička (Garpen 
zahradnická) a mladí perspektivní členové Michal Pytlík a Ondřej Lasztowka (Zahradnictví LAPY).
Účastníci se shodli na tom, že věnovat se cenotvorbě je bezpochyby důležité a že nejčastěji používaným a respektovaným 
nástrojem je cenová soustava ÚRS. Proto bylo dohodnuto, že se obrátíme na ÚRS společným dopisem a vyzveme jej ke 
spolupráci na aktualizaci katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

 

Se Spoločnosťí pre záhradnú a krajinársku tvorbu jsme se domluvili na distribuci knihy Zahrady a jejich příběhy pro 
objednatele ze Slovenska prostřednictvím jejich kanceláře. Rovněž pokračujeme v loni započaté distribuci časopisu 
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Jižní Čechy
V termínu 5.–7.6. (středa až pátek) uspořádáme ve spolupráci s osvědčeným týmem zahradních architektů Fingerová-
Mičola  exkurzi v oblasti Novohradska. Program se dotváří, předpokládám, že v průběhu první poloviny března 
obdržíte pozvánku. Těšit se můžete na obohacující přednášky, diskuze, exkurzi po krajině i realizacích privátních 
zakázek. Akce bude v první fázi otevřená pouze Vám, našim členům, jenom pokud by se nenaplnil minimální počet 
účastníků, nabídli bychom místa i nečlenské veřejnosti.

Nizozemsko (8–11.5.)
Ve spolupráci s nizozemským partnerským svazem VHG (Branchevereniging voor ondernemers in het groen) jsme 
pro vás připravili odbornou exkurzi po nizozemských firmách a realizacích. Cílem exkurze je poznat způsoby řízení, 
nové trendy a technologie a inspirovat se jimi nejen ve vašem podnikání, ale i v činnosti SZÚZ. Podrobný program 
bude 
k dispozici v nejbližších dnech. Účast bude přednostně nabídnuta těm z Vás, kteří se přihlásili již koncem loňského 
roku.

5.-6.3.          Schodiště a zídky z přírodního kamene, Černošice
7.3.               Praktická dílna - Řez ovocných dřevin/ Kapacita naplněna
8.3.              Workshop Zahrada je či není hra?, Brno
12.3.             Workshop Zahrada je či není hra?, Praha/ Kapacita naplněna
19.-20.3.       Schodiště a zídky z přírodního kamene, Černošice
30.3.            Ustavující schůze sekce Mladí zahradníci
8.-11.5.          Exkurze Nizozemí
5.-7.6.           Exkurze Historie a současnost v ZAKT
12.6.             Tour de Pereny, Botanická zahrada hl. města Prahy
16.7.              ABAJ – seminář pro zahradní architekty
17.7.           ABAJ – substráty a rostliny, Černošice

POZNAMENEJTE SIPROSÍM DO SVÝCH DIÁŘŮ
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NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT...
EXKURZE 2019


