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I. ÚVOD
Zprávu o činnosti svazu v roce 2009 vám letos předkládáme s dobrým pocitem. Díky úsilí členů představenstva, revizní komise, ředitelky svazu a kanceláře svazu a díky jejich dobré spolupráci se letos
podařilo splnit všechno, co jsme na našem loňském shromáţdění členů pro rok 2009 naplánovali.
Dokonce v jistém slova smyslu byl rok 2009 v devítileté historii našeho svazu rokem přelomovým.
Výsledky a poznatky, které nám přinesl, ukazují, ţe se svazu daří efektivně plnit jeho hlavní cíle:
Zajišťovat členským firmám informace se daří prostřednictvím
a) svazového odborného časopisu INSPIRACE
b) interního zpravodaje INFO o práci svazu, sekce, kanceláře, předsednictva i revizní komise
c) nově upravených stránek www.szuz.cz, které kancelář sama administruje
Starat se o profesní růst stávajících i potenciálních zaměstnanců svých členských firem a pomáhat firmám orientovat se v nových trendech a technologiích, bez nichţ se dnes práce zahradníků a krajinářů neobejde. Toto všechno se daří prostřednictvím:
a) velkorysého vzdělávacího projektu „Zelená linie“ financovaného z prostředků ESF
b) soutěţe mladých zahradníků „Lipová ratolest“
c) Sekce biobazénů, koupacích a okrasných jezírek
d) odborných exkurzí
Rozvíjet spolupráci, výměnu zkušeností a diskuzi mezi členskými firmami svazu se dařilo
zejména:
a) na odborných exkurzích Sekce biobazénů, koupacích a okrasných jezírek
b) na exkurzi pořádané s firmou ZAHRADA VYSOČINA s.r.o.
c) při soutěţi Park a Zahrada roku a v rámci semináře „Trendy a Tradice“ v Lednici
Otvírat okna do světa a ve spolupráci se zahraničními partnery a institucemi upozorňovat své
členské firmy na všechno nové, co se ve světě osvědčilo. Tomu napomáhá:
a) Pravidelná účast na zasedání mezinárodní profesní organizace ELCA, jejímţ je SZÚZ členem.
b) Výměna zkušeností a informací i odborných časopisů se zahraničními partnerskými svazy.
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c) Účast na seminářích a konferencích odborných a vysokých škol a dalších zájmových organizací
činných v oboru
Zajišťovat oboustranný tok informací mezi naším oborem a veřejností, která si stále ještě dostatečně neuvědomuje, jak velice se v posledních desetiletích změnila náplň naší práce.
A) Proto SZÚZ pořádá kaţdoroční soutěţ PARK a ZAHRADA ROKU
B) Účastní se mezinárodních veletrhů, kde má své informační a poradenské centrum
Kompenzovat módní vlnu neustálého stýskání tím, ţe SZÚZ vyhledává a poukazuje na to, co se
podařilo a je inspirativní a informuje o tom:
a) členské firmy
b) odbornou veřejnost
c) navazuje uţší kontakty s ministerstvy
d) v roce 2009 zintenzivnil kontakty s dalšími profesními svazy a sdruţeními tak, aby mohl informovat
i o jejich úspěšných akcích a projektech.
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K 31. 12. 2009 bylo členy svazu 78 firem a institucí, z toho 70 individuálních členů, 4 přidruţení členové, 2 mimořádní členové, 2 obchodní členové.
Pozitivně se projevila skutečnost, ţe pro přijímání nových členů jiţ není potřeba doporučení dvou stávajících členů. Svaz se tím otevřel a i díky tomu se počet členů zvýšil o 16 %.
Začíná se také postupně uplatňovat obchodní členství a to především díky práci Sekce biobazénů,
koupacích a okrasných jezírek.
V této sekci je registrováno celkem 23 členů, 3 z nich z řad nečlenů SZÚZ.
Přesto je potřeba stále členskou základnu rozšiřovat. Nejenom proto, ţe členské příspěvky jsou jediným trvalým a jistým zdrojem příjmů SZÚZ. Pokud se chce SZÚZ stát partnerem politiků a opravdu být
schopen prosazovat zájmy firem a jejich zaměstnanců, musí se opírat o mnohem širší základnu, neţ
je tomu doposud. Podíváme-li se po ostatních západoevropských zemích srovnatelné velikosti, je
počet členů jejich svazu mnohem vyšší.
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II. Odborné akce pro členy SZÚZ
Seminář „Finanční řízení pro manaţery – neekonomy“
Jako by vedení SZÚZ uţ v předstihu tušilo, ţe přijde finanční krize, připravilo pro své členy seminář na
téma Finanční řízení pro manaţery. Více neţ tři desítky zúčastněných si připomnělo základní pojmy
finančního řízení, základní ukazatele finančního zdraví firmy, finanční výkonnost firmy a praktické
příklady z kaţdodenního praktického řízení firmy.
Místo pro seminář i následné zasedání členů SZÚZ nebylo zvoleno náhodně. V zámeckém parku
v Loučni je totiţ desítka magických labyrintů, které realizovala firma ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA
MARTINOV s.r.o., a jejichţ „problouděním“ jsme úspěšně začali rok 2009.

Tři dny pod Akropolí – odborná exkurze výboru firem ELCA
Na zasedání presidia ELCA jiţ tradičně navázala odborná exkurze
výboru firem. Zájem členů Svazu
zakládání a údrţby navštívit město
pod Akropolí byl tak veliký, ţe
sedmnáctičlenná česká skupina byla
nejpočetnější.
Uţ po cestě z letiště jsme pochopili,
ţe veřejná zeleň v Aténách to nemá
jednoduché. Počet obyvatel Atén se
za 40 let zvýšil z 1 000 000 na
10 000 000. Taková spousta lidí
musí někde bydlet, takţe téměř
kaţdičký volný prostor je v Athénách
zastěvěn. Vyjímkou je samozřejmě
historické centrum – čtvrt Plaka a
take Národní zahrada – zelená oáza
uprostřed rušné metropole o rozloze
160 000 m², která vznikla v letech
1836 – 1860 původně jako zahrada u královského palace. Účastníci exkurze navštívili take zahradu
na mořském pobřeţí přiléhající k soukromému klubu a soukromou zahradu v Thymari.
Druhý den jsme se seznámili s dílem řeckého architekta Pikioniho, který se proslavil zejména svými
díly v okolí Akropole. Zahrada – dětské hřiště, které Pikioni vytvořil v oblasti Filothei, vychází z dětského vnímání světa a snaţí se snoubit řeckou tradici s modernim pojetím a prvky japonské zahrady.
Největším záţitkem pro nás však zůstane měsíc nad Akropolí, Plaka a řecká kuchyně.
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Dílna „Vytyčování a vyměřování“ – 30. 7. 2009, Blaţovice
V prostorách trávníkářské školky Ing. Jiřího Vrbase se 15 účastníků dílny seznámilo se základy vytyčování a vyměřování při zahradních a krajinářských úpravách. Dílnu pomohl kanceláři SZÚZ připravit
a zorganizovat kolega Karel Fučík z firmy PARK sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o. společně
s firmou GEODIS s.r.o. Účastníci si měli moţnost vyzkoušet různé vyměřovací přístroje stroje pro
zaměřování a modelaci terénu.

Voda na Vysočině, sadovnické úpravy u sakrálních staveb – 1. a 2. září 2009
Exkurzi uspořádal SZÚZ na pozvání členské firmy svazu Zahrada Vysočina. Majitel Ing. Karel
Uhlíř a Bc. Daniela Janů pečlivě
připravili program pro 18 účastníků exkurze, ukázali jim firmu ve
Ţďáru nad Sázavou s prodejnou
školkařských výpěstků a zahradnických potřeb.

Ze Ţďáru pak odjeli účastníci dvěma mikrobusy na prohlídku
CHKO Ţďárské vrchy, kde je provedl aţ k pramenům řeky Svratky
Mgr. Pavel Vaněk. Po návštěvě několika rodinných zahrad se
zajímavě řešenými jezírky si prohlédli areál poutního kostela Boţího milosrdenství v Slavkovicích s parkovými úpravami firmy
Zahrada Vysočina a kříţovou cestou, která vznikla ve spolupráci
architekta Ludvíka Kolka s uměleckým kovářem Pavlem Tasovským a kameníkem Pavlem Cvrkalem.

Tato exkurze by mohla inspirovat
také další naše členské firmy, aby
se rozhodly seznámit členy svazu
se svou firmou a pochlubit se
dílem, které se jim povedlo. Kancelář svazu kaţdou takovou snahu podpoří a pomůţe exkurzi
realizovat. Vzájemné poznávání
můţe všem jenom prospět.
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Zasedání předsednictva ELCA
Atény (2. 4. 2009), Praha (8. 10. 2009)
Zasedání předsednictva
ELCA není jenom vítanou
moţností setkávat se se
zahraničními kolegy. Je
důleţité, aby se český
svaz nedostal do izolace.
ELCA dnes sdruţuje 17
evropských svazů, úzce
spolupracuje s Austrálií,
USA, Japonskem, Ruskem a v poslední době i
s Čínou. Pro kaţdé zasedání vyţaduje předsednictvo ELCA od svých členů písemně v němčině či v angličtině přehled o činnosti za posledního půl
roku. Tyto zprávy pak rozesílá sekretariát ELCA všem členským svazům. SZÚZ má tak v předstihu
přímý přehled o všech akcích, výstavách a veletrzích, které se v našem oboru připravují. Poznává
denní práci svazů v různých zemích, můţe se inspirovat jejich zkušenostmi a úspěchy. V zemích EU
pracují svazy po desetiletí, jejich mnohačetné sekretariáty zajišťují členům poradenskou sluţbu, vydávají společné propagační materiály, které pak firmy doplňují jenom svým logem a hlavními podrobnostmi o své práci.
Na zasedání ELCA, které probíhá v angličtině a je tlumočeno do němčiny a francouzštiny, se probírají
důleţité podklady zákonů, které ELCA připomínkuje pro komise EU. Všechny hlasy členů jsou na zasedání důleţité. ELCA nechce připustit, aby některé neuváţené zákony z Bruselu poškozovaly náš
obor. Zástupci SZÚZ a odborníci, které svaz po případě vysílá na různá mezinárodní zasedání, vystupují aktivně.
SZÚZ by mohl své členství v ELCA vyuţít ještě efektivněji.ELCA totiţ zprostředkovává výměnu mladých pracovníků do firem, které v tom onom státě nabídly místa pro několikaměsíční pobyt zahraničním pracovníkům. Pro české zahradníky by to byla velká příleţitost.SZÚZ zatím ţádnou výměnu pracovníků neuskutečnil, protoţe velkou překáţkou je jazyková bariéra a pak také nezájem našich firem.
Oceněním pro náš svaz je, ţe ELCA si v roce 2009 vybrala Prahu pro podzimní zasedání prezidia.
Zasedání prezidia ELCA
v Praze dne 8. října
2009 se zúčastnili zástupci 11 zahraničních
svazů a to z Polska,
z Německa, z Nizozemí,
Francie, Rakouska, Belgie, Japonska, Řecka,
Švýcarska,
z Finska,
Irska, Ruska, Ukrajiny,
Maďarska a Lucemburska. SZUZ zastupovali
na zasedání předseda
svazu Ing. Jaromír Opravil a ředitelka Ing. Jana Šimečková, která pak v průběhu zasedání v anglicky
přednesené prezentaci, doplněné bohatou fotodokumentací, informovala hosty o hlavních aktivitách
SZÚZ jako je např. soutěţ mladých zahradníků „Lipová ratolest“, soutěţ „Park a Zahrada roku“ a plán
celoţivotního vzdělávání, kterou svaz nazval „Zelená linie“. Představila také odborný svazový časopis
INSPIRACI. V následujících dnech si pak našla příleţitost zopakovat tyto informace v autobusech,
kterými hosté putovali na odbornou exkurzi. Všichni se dozvěděli tedy o SZÚZ alespoň to nejpodstatnější.
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Odborná exkurze Svazu firem ELCA, 9. -11. října 2009
navazující na praţské zasedání prezidia ELCA
Odborné exkurze se ve dnech 9. – 11. října zúčastnilo se 80 zahraničních hostů a 13 členů SZÚZ. Členové exkurze navštívili:
Park na nábřeží Ludvíka Svobody v Praze – vítěz soutěže
Park roku 2008 (parkem provázel autor projektu Ing. Zdeněk
Sendler)

Vrtbovskou zahradu v Praze,
palácové
zahrady pod Pražským hradem, Valdštejnskou zahradu.(praţskými historickými zahradami provázely
účastníky exkurze Ing. Boţena Pacáková a Ing. Ina
Truxová z Národního památkového ústavu).

Průhonický park, kde předseda ELCA Antoine Berger zasadil druhý strom přátelství, první byl zasazen při návštěvě ELCA v roce
2003. (parkem provázel Ing. Ivan Staňa, vedoucí Správy průhonického parku).

Park Přátelství na Proseku, který obdrţel cenu
děkana ZF MZLU v Lednici v soutěţi „Park roku
2009“ (parkem provázeli autoři projektu Ing. Aleš
Steiner a Ing. Pavlína Malíková).

Skalní zahradu u České Lípy – vítěznou zahradu v soutěţi Zahrada
roku 2008. (Provázel autor a realizátor PhDr. Stanislav Špoula).
Zámky Veltrusy a Nelahozeves
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Dík dobré spolupráci a pečlivé přípravě se
exkurze podařila a místa byla zvolena
dobře, o čemţ svědčí dopis, který SZUZ
dostal dne 15. 10. 2009.
Milá Jano, milý Jaromíre,
setkání a exkurze v nádherné Praze byly velmi úspěšné. Ještě jednou
bychom chtěli poděkovat za pohostinnost a vynikající výběr parků a zahrad, které jsme navštívili. Z připomínek a hodnocení účastníků vyplývá,
že byli velmi spokojeni a odjížděli domů s mnoha novými dojmy a pěknými
vzpomínkami na tuto exkurzi. Úspěch exkurze byl dán Vaší velkou angažovaností při její přípravě.
Těšíme se na setkání v Bruselu příští jaro.
Antoine Berger - president
Hermann Kurth - ředitel
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III. Soutěţ mladých zahradníků „Lipová ratolest“
- 2. ročník
V roce 2006 v rámci mezinárodní výstavy překračující hranice Cheb – Marktredwitz“ vyslal SZÚZ na pozvání partnerského bavorského svazu poprvé ve své historii 3 dvoučlenné
soutěţní týmy mladých zahradníků - zaměstnanců svých členských firem- na soutěţ bavorského svazu „Bayern CUP“ v Marktredwitzu. Zkušenosti z Bayern Cupu ovlivnily SZÚZ natolik, ţe se rozhodl
uspořádat vlastní soutěţ pro mladé zahradníky s názvem - Lipová ratolest“, kde mezi sebou budou
soutěţit studenti českých středních odborných škol učilišť.
Do 1. ročníku soutěţe “Lipová ratolest“ se v roce 2008 přihlásilo 5 středních odborných škol a 1 učiliště. Soutěţ se uskutečnila v Národním stavebním centru vzorových domů EDEN v areálu brněnského výstaviště, kde za 2 dny v rámci mezinárodního stavebního veletrhu vytvořili soutěţící ze svých
soutěţních políček o výměře asi 20 m² malý parčík. Soutěţ měla velkou odezvu. O 2. ročník soutěţe“
Lipová ratolest“ ve dnech 20. - 21. dubna 2009 byl daleko větší zájem. Uskutečnilo se opět v rámci
mezinárodního stavebního veletrhu v areálu BVV Eden a soutěţilo v něm 9 dvojic z 6 škol.
“ Lipová ratolest 2009“ se podařila ještě lépe, neţ ta první. Soutěţící i porotci uţ věděli, co je čeká,
projektovou dokumentaci opět dodala Projekce zahradní, krajinná a GIS s.r.o., Ing. Helena Finstrlová
a Ing. Anna Vyslouţilová vypracovaly bez nároků na odměnu projektovou dokumentaci, kterou 3 týdny
před soutěţí dostala kaţdá soutěţící škola.
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Národní stavební Centrum EDEN opět poskytlo pozemek, ředitelka SZÚZ zajistila díky laskavým
sponzorským firmám materiál:
Letos soutěţ sponzorovaly tyto firmy:
Stromy (9 ks) – mezi břehy s.r.o., ♠ Kobercový trávník (140 m²) – Ing. Jiří Vrbas, Květ
Substráty, kůra – RAŠELINA a.s. (50 % sleva) ♠ Dlaţba 25 m² - KB BLOK systém s.r.o.
Obrubníky – Zahradnická činnost Bc. Radka Hynková (50 % sleva)
Keře, štěrky, obrubníky – GABRIEL s.r.o., ♠ Substráty, kůra – Ivánek-Zeman, v.o.s.
Vytyčení, vyměření, poskytnutí mechanizace – PARK sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o.
Hnojiva, občerstvení AGROSTIS Trávníky, s.r.o., Půdní kondicionér – TERRACOTEM s.r.o.
Kůly, úvazky, ochrana kmene, substráty – ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Na svém úseku kaţdé druţstvo upravilo terén, rozprostřelo trávníkový substrát, vysadilo strom a ţivý
plot, vydláţdilo niku pro lavičku, poloţilo kobercový trávník a zaloţilo květinový záhon. SZÚZ zajistil
soutěţícím lehkou mechanizaci, studenti si přivezli pracovní oděvy, ruční nářadí, květiny, bojového
ducha a chuť zvítězit.
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Celou soutěţ sledovala průběţně odborná porota jmenovaná představenstvem SZÚZ.
Sloţení poroty:
Ing. Helena Finstrlová, Karel Fučík,
Ing. Tomáš Gabriel, Rostislav Ivánek, Aleš Kurz
Ing. Marie Straková, Ph.D.,
Ing. Jiří Šimka, Ing. Jaromír Opravil
Letos poprvé porota pohovořila ještě
před vyhlášením vítězů se soutěţícími
o jejich práci. Řekla své připomínky
k odborným výkonům, zhodnotila, jak
druţstva dodrţovala bezpečnost práce,
vyjádřila svůj názor na samostatnost
soutěţících i na jejich znalosti.

1.
2.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
6.

Výsledky soutěţe mladých zahradníků „Lipová ratolest 2009“
Škola
Jméno účastníka
VOŠ a Střední zahradnická škola Mělník
Jana Tesařová
SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad
Martin Sobotka
Střední škola zahradnická Litomyšl
Pavel Stahoň
SOU strojírenské a lesnické Šternberk
Renata Schwanová
Střední zahradnická škola Ostrava, Hulváky
Mateusz Glasc
SOŠ veterinární, mechanizační, zahradnická
České Budějovice
Karel Koktavý
SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad
Daniela Musilová
Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Libverda
Zdeněk Skála
SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad
Jitka Valová

Jméno účastníka
Roman Špaček
Jiří Machala
Jakub Nguyen
Eva Dostálová
Ondřej Nový
Markéta Slováková
Václav Krejčí
Jan Vosyka
Jaroslav Srbecký

Lipová ratolest 2009 přinesla neocenitelné zkušenosti. Mladí lidé rádi soutěţí, pedagogové oceňují, ţe
díky soutěţi se i praktické vyučování na odborných školách zaměřuje čím dál více na nové dovednosti, které dnes firmy vyţadují od svých zaměstnanců a zákazníci je vyţadují od zahradnických firem.
Lipová ratolest 2009 však také ukázala, ţe je potřeba ve 3. ročníku 2010 udělat určité změny:
a) Mezi vystavenými domky na brněnském výstavišti vznikly sice díky „Lipové ratolesti“ na holém
prostranství 2 nové malé parčíky, ale o jejich další osud se doopravdy zajímal hlavně SZÚZ, protoţe je bral jako vizitku dobré připravenosti mladých zahradníků. Další potřebnou péči jim uţ nikdo
nevěnuje. Zajišťovat potřebnou péči není však dál v silách kanceláře SZÚZ.
b) S přibývajícím počtem soutěţících stoupají také poţadavky na velikost pozemku a na mnoţství
materiálu. Je tedy důleţité najít pro soutěţ takové prostranství, na kterém by úspěšné realizace
studentů trvale zdobily okolí i po soutěţi. Je potřeba najít pořadatele, který by zajistil a případně i
financoval materiál a o vytvořené zahradnické dílo pečoval i po soutěţi.
c) O pořadatelství soutěţe se samo přihlásilo město Jihlava. Pracovníci městského úřadu uţ pro
rok 2010 připravili vhodný pozemek a projekt. Město je ochotno soutěţ také spolufinancovat. 3.
Ročník soutěţe Lipová ratolest se tedy uskuteční v Jihlavě.
Nový způsob organizace soutěţe bude znamenat jistě mnoho nových starostí, mnoho energie. Přesto
se SZÚZ rozhodl pořádat další soutěţe ve městech, které o soutěţ projeví zájem, nabídnou pro soutěţní zahrádky vhodnou plochu a zajistí materiál. Pro kaţdého projektanta pak ovšem bude velkým
úkolem vypracovat takovou projektovou dokumentaci, aby ze soutěţních zahrádek nakonec vzniklo
jedno celistvé dílo -parková úprava, zdobící trvale město. Tak by vznikla nová tradice soutěţe. Obyvatelé pořádajícího města by viděli na vlastní oči práci mladých zahradníků i jejich úsilí a výsledek
soutěţe by jejich město zkrášlil.
Soutěţ vyhlásí SZÚZ v 1. čísle INSPIRACE 2010 v polovině března.
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IV. Soutěţ Park a Zahrada roku 2009
Letošní soutěţ „PARK A ZAHRADA ROKU 2009“ byla pozoruhodná jednak počtem přihlášených děl
(13 parků, 11 zahrad), jednak vysokou kvalitou provedení, kdy poprvé v historii této soutěţe porotci
rozhodovali s velkými problémy o umístění přihlášených děl na předních místech. Tak byla kvalita
projektů a provedení vyrovnaná.
Zájmem svazu a celého oboru je získat do soutěţe co nejvíce parků i zahrad. O kaţdé úspěšné realizaci se totiţ píše, o kaţdé se mluví. Je nejenom vizitkou odbornosti projektanta a realizační firmy, ale
je také důkazem, ţe obec či město má moudré investory a vstřícné majitele soukromých zahrad, kteří
pochopili, co pro občany i propagaci města znamená nový park či vkusná soukromá zahrada.

1. místo
Zahradně – architektonické úpravy venkovního areálu Omega - centrum sportu a zdraví, Olomouc
Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Další zhotovitelé: generální dodavatel – GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o.
Autor projektu: Ateliér ZAHRADA Olomouc s.r.o.,
v subdodávce generálního projektanta Studio PRAK s.r.o. Olomouc
Investor: GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o.
2. místo
Dílo: Rehabilitace území Královské a kníţecí Akropole na Vyšehradě
Zhotovitel: Zahradní architektura Tábor, s.r.o.
Další zhotovitelé: Antonín Pechek, AQUASTART s.r.o.,
Promont , DAP Praha, STAVOS Praha
Autor projektu: Doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča, CSc.
Investor: Národní kulturní památka Vyšehrad
3. místo
Lipové náměstí Doksy
Zhotovitelé: Bes Renova s.r.o., Ingstav Doksy s.r.o.
Další zhotovitelé: Aquastart s.r.o., VanElektro F. Vaňourek
Autoři projektu: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA MARTINOV s.r.o.
Ing. Barbora Eismanová, Ing. Ivan Marek
Investor: Město Doksy za podpory Evropských strukturálních fondů
Cena děkana Zahradnické fakulty MZLU
REVITALIZACE PARKU PŔÁTELSTVÍ, PRAHA – PROSEK
obnova vegetačních prvků a drobná architektura
Zhotovitel: GABRIEL s. r.o., Další zhotovitelé: NAVATYP a.s.
Autoři projektu: Doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča, CSc.,
a05 – ateliér zahradní a krajinářské architektury:
Ing. Pavlína Malíková., Ing. Aleš Steiner, Ing. Martina Vlnasová
Investor: Městská část Praha 9
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1: MÍSTO: ZAHRADA VE ZDÍKOVCI
Zhotovitel: Michal Vránek, Další zhotovitelé: Ing. Vojtěch Doleţal – zahradní jezírko
Autor projektu: Ing. Václav Weinfurter, Michal Vránek
2: MÍSTO: Malá zahrada u řadového rodinného domu „U koupající se víly“
Zhotovitel: PARK sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o.
Další zhotovitelé: fólie a technologie jezírka – Ing. Martin Pecina,
obloţení jezírka – Pavel Svoboda, kovářská práce – Pavel Tasovský
Autor projektu: Ing. Jana Pyšková
2: MÍSTO: Rodinná zahrada - Praha
Zhotovitel: Zahradní Architektura Kurz s.r.o.
Další zhotovitelé: Stavby Holík, Gabiony s.r.o., Martin Hoffmann AB – VODA
Autoři projektu: Studie - Ing. Lucie Sedláčková, Prováděcí projekt - Ing. Jana Pyšková
Úkolem SZÚZ pro soutěţ roku 2010, kterou vyhlásí v 1. čís. INSPIRACE 2010, je vyřešit takovou organizaci soutěţe, aby ţádné přihlášené dílo sice nezapadlo a bylo navštíveno a odborně zhodnoceno,
ale aby úkoly nepřesahovaly moţnosti a síly jedné hodnotitelské odborné komise. Ta letošní objela
během tří dnů celou republiku.
SZÚZ letos také poprvé dokonale zkušenosti ze soutěţe vyuţil. V semináři „Trendy a tradice 2009“,
který pořádala v Lednici Zahradnická fakulta MZLU byla letos zařazena poprvé sekce
“ Park a Zahrada roku“, ve které se svými zkušenostmi a postřehy představili investoři, projektanti a
realizátoři děl hodnocených v letošní svazové soutěţi. Jejich vystoupení soutěţ velice zpopularizovala.
SZÚZ má také díky výměně odborných časopisů s partnerskými svazy ELCA dobrý přehled o tom,
která zahradnická a krajinářská díla se umístila v zahraničních soutěţích, kdo získal prestiţní cenu
„TREND AWARD“. O vynikajících zahraničních dílech se pak dozvídají členové svazu i veřejnost
v INSPIRACI, v INFO a na webových stránkách svazu. Představenstvo SZÚZ se domnívá, ţe nazrál
čas zjistit moţnosti, jak by se i české významné dílo mohlo ucházet o tuto prestiţní evropskou cenu,
která pochopitelně podtrhuje pověst zahradníků v té či oné zemi.
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V.

Sekce biobazénů, koupacích a okrasných jezírek

Pro Sekci biobazénů, koupacích a okrasných jezírek byl rok 2009 druhým rokem
existence.
V současné době sdruţuje Sekce 23 firem,
většinu z nich tvoří, stávají členové SZÚZ.
Významnou aktivitou sekce v roce 2009
byla účast na veletrhu FOR GARDEN
v Praze ve dnech 5. 8. března. Stylizovaný
biobazén, který byl součástí expozice
SZÚZ, získal cenu GRAND PRIX veletrhu
FOR GARDEN.

Odborné exkurze Sekce biobazénů,
koupacích a okrasných jezírek, 5. – 6. 6. (Morava), 17. – 19.9. Čechy
Sekce biobazénů, koupacích a okrasných jezírek uspořádala dvě profesní exkurze – dílny na „Biotopy členů
sekce“. V rámci těchto exkurze navštívili účastníci více
neţ třicet malých vodních děl, koupacích či okrasných
jezírek, které stavěli členové sekce. Touto akci chtěli
členové sekce vyuţít moţnosti společně prodiskutovat
problémy, se kterými se setkali při stavbě a zejména při
následném provozu „svých“ jezírek. Tyto odborné exkurze za biotopy poprvé v historii svazu neobjíţděly ekologická koupací jezírka v Rakousku a v Německu, ale ukázala, jak se tyto nové progresivní poznatky uplatňují uţ i
u nás. České firmy uţ zvládají nové technologie, takţe
mohou vyhovět přáním zákazníků koupat se v čisté,
chemicky neupravené vodě.
Předseda sekce Ing. Jiří Hájek se zúčastnil MEZINÁRODNÍHO KONGRESU KOUPACÍCH JEZÍREK v Itálii, Merano 29. 9. -1. 10. 2009. Zde byla česká sekce požádána, aby se kongres v roce
2011 konal v Praze.
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VI.

Odborný svazový časopis INSPIRACE

Ve svém 5. ročníku podpořil svazový časopis INSPIRACE všechny cíle, které si SZÚZ pro rok 2009
stanovil.
I kdyţ se časopis rozesílá stále zdarma na 4000 adres členů svazu, dalších zahradnických firem, velkých stavebních firem a posílá se také do odborných a vysokých škol i institucí a projektantům i architektům a pracovníkům odborů ţivotního prostředí a stavebních odborů v 2000 obcích a městech, ani
v roce 2009 se nestala INSPIRACE jenom lepším reklamním katalogem. V kaţdém čísle publikují
přední odborníci ze škol, ústavů a zkušení vedoucí pracovníci zahradnických firem své poznatky a
zkušenosti. Inzerce, bez níţ by časopis nevycházel, představuje jenom ty firmy, které svými výrobky
nebo sluţbami s oborem úzce souvisejí.
V kaţdém čísle je také kompletní adresář členských svazových firem. O kaţdé naší firmě se tedy dozvídá čtyři krát za rok 4000 odběratelů časopisu.
Ve „Zprávách“ informuje časopis nejenom o aktivitách svazu, ale v předstihu upozorňuje na připravované konference, výstavy, veletrhy, soutěţe a workshopy u nás i ve světě.
Navíc letošní ročník INSPIRACE přinesl dvě novinky:
a) V kaţdém čísle se vrátil odborným článkem do některého z parků, který se v uplynulých soutěţích
„PARK ROKU“ umístil na předních místech. Uvítali to jak čtenáři, tak i investoři, autoři projektů i realizátoři. Zahradník nevytváří přece své dílo jenom pro současný okamţik, je důleţité, aby jeho dílo
slouţilo i v budoucnosti.
b) V ročníku 2009 se také v INSPIRACI představilo daleko více členských firem svazu. Jednak tím
finančně podpořily časopis, jednak prokázaly, ţe si uvědomují, ţe jejich kvalitní profesionální práce je
vizitkou svazu a ovlivňuje názor veřejnosti na náš obor.
Tento rok měla redakce mnoho starostí. Ani v termínu uzávěrky totiţ nebylo často jasné, na kolik stránek má redakce připravovat texty, protoţe nebyl znám objem inzerce. Rozsah časopisu určoval totiţ
nakladatel a vydavatel časopisu pan Alfred Burgstaller z firmy UNI MARKETING s. r.o., který začal
vydávat časopis ve spolupráci se SZÚZ od roku 2005.
Jistě by bylo ideální, kdyby INSPIRACI vydával SZÚZ a prodával na základě předplatného. Začít
ovšem s touto praxí v dnešní době, kdy končí svou činnost mnoho odborných časopisů, by bylo riskantní. Proto SZÚZ navrhl firmě UNI MARKETING s.r.o. toto řešení:
INSPIRACE se bude dále rozesílat zdarma, ale vydavatelem bude SZÚZ, který bude hradit redakční
práci a autorské honoráře. Podmínkou je určený minimální počet stránek 28 Protoţe SZÚZ je neziskovou organizací, můţe ţádat o různé subvence, coţ obchodní firma UNI MARKETIG nemůţe.
Nakladatelem časopisu dále zůstává firma UNI MARKETNG, která bude obstarávat a fakturovat inzerci, z výnosu inzerce hradit grafické práce a tisk časopisu i platit jeho rozesílání.
Bude-li objem inzerce větší neţ na 28 stránek, zvýší se počet stránek čísla. Nedodrţení smluvně zajištěných termínů pro dodání inzerátů a zpoţděné placení faktur se bude platit penále. Případný zisk či
ztrátu po vyúčtování účetního období si rozdělí SZÚZ a UNIMARKETING s.r.o. v poměru 15 : 85.
O výsledku jednání Vás budeme informovat v nebliţším INFO.
Redakce INSPIRACE také dělá pro rok 2010 revizi adresáře, podle kterého se časopis rozesílá. SZÚZ
časopis pro svou činnost potřebuje, ale bylo by škoda, aby časopis dostávali ti, co jej nečtou, kdyţ se
stále hlásí noví zájemci o jeho zasílání. Při aktualizaci databáze pro rozesílání INSPIRACE budeme
potřebovat vaši spoluúčast.
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VII.

Zelená linie

Uţ v loňské výroční zprávě jsme Vás informovali, ţe SZÚZ podal ţádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ o finanční podporu. Po 7
měsících čekání získal SZÚZ v roce 2009 finanční podporu ve výši 3 463 071 na projekt „Zelená
linie“ – vzdělávání v oboru zakládání zeleně a péče o
zeleň. Tento projekt Svazu zakládání a údrţby zeleně
financovaný z operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost, oblast podpory „Zvýšení adaptability
zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků“.
Do projektu „Zelená linie“, který jsme oficiálně zahájili
15. září 2009, se přihlásilo celkem 210 účastníků z 30
firem. Počet zapojených firem by jistě byl vyšší, ale prostředky z výše uvedeného programu OP LZZ nemohou
čerpat firmy sídlící v Praze, I tak je počet účastníků
úctyhodný a do května 2010 by mohlo získat certifikát 98 absolventů základního kurzu, 69 absolventů
pokročilého kurzu a 43 absolventů manaţerského modulu. Většina seminářů se uskuteční v období
prosinec 2009 – březen 2010, tedy v době, kdy většina zahradnických firem není plně vytíţena. Účast
v kurzech je bezplatná, kurzy jsou plně financovány z grantových prostředků.
Základní kurz je určen pro zaměstnance, kteří nejsou vzdělaní v oboru, ale jsou pro firmu perspektivní a mají chuť se učit.
Kurzy budou probíhat na třech místech, vţdy pro cca 30 lidí, tj. celkem 30 dnů
Místa konání: - okolí Prahy, Brno, Olomouc nebo Ostrava
Témata, termíny, rozsah:
Téma
Výsadba rostlin – teoretická část
Výsadba a kotvení stromů výsadby keřů – praxe
Firemní kultura, symboly, loajalita s firmou, vystupování
Komunikace ve firmě, komunikace se zákazníkem
Práce s půdou – typy půd, obdělávání - teoretická
Zakládání trávníků a péče o trávníky - teoretická
Řez dřevin
Základní mechanizační prostředky
Práce s půdou – obdělávání půdy - praxe
Zakládání trávníků a péče o trávníky - praxe
Celkové trvání
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BLOK 1
BLOK 2
BLOK 3
BLOK 4
BLOK 5

Termín
(měs/rok)
11/ 2009
11/2009
1/ 2010
1/2010
2/2010
2/2010
3/2010
3/2010
5/2010
5/2010

Rozsah
1 den
1 den
1 den
1 den
1 den
1 den
1 den
1 den
1 den
1 den
10 dnů
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Pokročilý kurz je určen pro absolventy odborných škol, techniky – střední management.
Kurzy budou probíhat na dvou místech, vţdy pro cca 25 lidí, tj. celkem 20 dnů
Místa konání: okolí Prahy, okolí Brna
Témata, termíny, rozsah:
Téma
Zákonitosti firemní kultury,
Podmínky a pravidla efektivní firemní komunikace
Normy v zahradní a krajinářské tvorbě
Ceníky a kalkulace v zahradní a krajinářské tvorbě
Ochrana rostlin - praktické postupy
Volba a pouţití vhodné mechanizace
Zpevněné plochy v zahradní a krajinářské tvorbě
Závlahy
Organizace prací v zahradní a krajinářské tvorbě
Práce s výkresovou dokumentací, vyměřování, vytyčování
– prakticky
Celkové trvání
Manaţerský kurz je určen pro manaţery a majitele firem.
Místo konání: okolí Brna
Témata, termíny, rozsah:
Téma
Zákonitosti firemní kultury, podmínky a pravidla efektivní
vnitrofiremní komunikace
Manaţerská abeceda
Manaţerská abeceda
Podnikový management
Vyuţití marketingových nástrojů při řízení firmy
Základy pracovního a obchodního práva
Celkové trvání

BLOK 1
BLOK 2
BLOK 3
BLOK 4
BLOK 3

Termín
12/2009
12/2009
1/ 2010
1/2010
2/2010
2/2010
3/2010
3/2010
4/2010
4/2010

Rozsah
1 den
1 den
1 den
1 den
1 den
1 den
1 den
1 den
1 den
1 den
10 dnů

BLOK 1

BLOK 2

Termín
1/2010

Rozsah
1 den

1/2010
1/2010
2/2010
2/2010
2/2010

1 den
1 den
1 den
1 den
1 den
6 dnů

V listopadu 2009 se uskutečnily dva semináře pro základní kurz na téma Výsadba dřevin. Jako lektora
jsme oslovili Ing. Martina Vlasáka Ph.D., zkušeného pedagoga a zároveň praktika. Semináře byly
organizovány jako dvoudenní, jeden den teoretický a jeden den praktický. Aby nemuseli účastníci
základního kurzu, který je nejpočetnější, daleko dojíţdět, vytvořili jsme tři studijní skupiny podle toho,
kde mají firmy své sídlo. Dne 16. listopadu se na semináři Výsadba rostlin setkalo v Brně 37
zaměstnanců ze zahradnických firem z celé Moravy.
Podařilo se nám připravit i velmi názorné učební texty, kteří obdrţeli všichni účastníci. Je těţké zvolit
vhodnou míru odbornosti a podrobností, kdyţ lidé přijíţdějí na seminář s různou úrovní vědomostí.
Přesto bylo vidět, ţe všechny teoretická část zaujala. Připravit teoretický seminář bylo však mnohem
jednodušší, neţ umoţnit všem účastníkům, aby si také výsadby vyzkoušeli v praxi. Díky vstřícnosti
Ing. Jiřího Vřase, jehoţ firma Květ právě v této době zahajovala výsadby v sídlišti v Brně - Bystrci. 17.
listopadu 2009 vysázeli účastníci kurzu z celé Moravy v Bystrci vzorovou alej z pyramidálních habrů.
V pátek 20. listopadu se tentokrát pro 25 přihlášených účastníků z Čech uskutečnila teoretická část
semináře na Vyšší odborné škole zahradnické a Střední zahradnické škole v Mělníku. Teoretická
přednáška byla tentokrát obohacena o prohlídku demonstračních ploch v areálu Školního statku
Neuberk. S praktickou částí semináře tentokrát pomohl Jaroslav Pešička a jeho firma GARPEN.
Účastnici semináře měli jedinečnou moţnost vyzkoušet si při výsadbě zahrady nedaleko Dolních
Břeţan , jak se pracuje se stromy „nadměrných“ velikostí. Vyzkoušeli si také, jak vysazovat keřové
tvary stromu a také jak s těmito objemnými sazenicemi manipulovat.
Třetí seminář na téma výsadby stromů se uskuteční na jaře v Olomouci.
V prosinci zahájili své semináře i účastníci přihlášení do pokročilého kurzu a to tématem „Firemní
kultura a komunikace.“
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VIII. Veletrhy
Letos byl SZÚZ jiţ potřetí jedním z odborných partnerů veletrhu FOR GARDEN. Proto rád přijal nabídku manaţerky veletrhu Ing. Jany Dlouhé, aby ve dnech 5. – 8. března 2009 představil na 110 m² práci svých členských firem a činnost svazu v Praţském veletrţním areálu v Letňanech. Taková nabídka byla ovšem tak velkou výzvou, ţe svaz oslovil zahradního architekta Ing. Zdenka Sendlera, aby vytvořil projekt pro společnou prezentaci všech těch členských firem, které o účast
na veletrhu projevily zájem. Váţíme si toho, ţe se smířil s omezenými finančními prostředky, které si
mohl dovolit Svaz- respektive jeho členové - na realizaci expozice vydat. Úspěšně se také vyrovnal
s předjarním termínem veletrhu, který téměř vylučoval moţnost pouţít v expozici ţivé rostliny. Od
začátku však mohl počítat se stylizovaným ekologickým koupacím jezírkem o rozměrech 5x 6 m, které
postavili členové svazové Sekce biobazénů, koupacích a okrasných jezírek – Ing. Jiří Hájek, Ing. Miroslav Řehák a Ing. Martin Panchartek. Nenamáhali se zbytečně. Jejich exponát získal cenu GRAND
PRIX veletrhu FOR GARDEN. Ing. Zdenek Sendler v expozici také nápaditě vyuţil gabionových konstrukcí od firmy WIREX s.r.o., a vytvořil z nich různě vysoké barevné sloupy. Červené a modré větve
v nich rozjasnily expozici a příjemně kontrastovaly se zelenými rostlinami kolem jezírka, které si návštěvníci výstavy mohli prohlédnout opravdu zblízka díky dřevěnému molu, které dodala firma KIMOS.
Na podlaze expozice se také uplatnila dlaţba od firmy KH STONE, která dodala i valouny do gabionů.
Autor projektu expozici ovšem nejenom vymyslel, ale také ji společně s ochotnými pracovníky firmy
GARPEN Jaroslava Pešičky a Baobab s.r.o. také postavil. Svaz je všem vstřícným a pracovitým spolupracovníkům při stavbě expozice opravdu vděčen. Snaţil se jim alespoň odvděčit propagací jejich
dobré práce. Expozici SZÚZ totiţ obklopovala jedenáctimetrová stěna s fotografiemi zdařilých realizací firem, které se o expozici zaslouţily ať uţ finančně, materiálově či pracovně.
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Veletrh Zelený Svět
4. - 5. 9. 2009, Brno
Zahradnický veletrh Zelený svět,
jehoţ
jubilejní
desátý
ročník se uskutečnil v pavilonu C
brněnského výstaviště ve dnech 4. a 5. září
2009, překonal očekávání jak zvýšeným počtem vystavovatelů, tak i velikostí výstavní plochy i počtem návštěvníků.
Letošního ročníku se zúčastnilo na ploše 1
860 m2 /nárůst oproti loňskému ročníku o 270 m2/ 93 vystavovatelů ze sedmi evropských zemí
/Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, Rakousko a Holandsko/. Doprovodný
program byl letos umístěn do prostor I. galerie. Páteční program byl věnován floristice. Sobotní část
doprovodného programu patřila odborným přednáškám, které organizovala ředitelka Svazu zakládání
a údrţby zeleně. Biobazény a ekologická koupací jezírka představil Ing. Jiří Hájek, předseda sekce
biobazénů a ekologických koupacích a okrasných jezírek SZÚZ, o zelených střechách přednášela Ing.
Jitka Dostálová, z firmy Optigreen. Ing. Jana Šimečková potom seznámila posluchače se soutěţí
Park roku a Zahrada roku 2009, kde představila 22 firem, ucházejících se o tento titul. Dále přiblíţila
soutěţe mladých zahradníků ve světě i České republice. Letošní ročník navštívilo celkem 2 023 evidovaných návštěvníků, z toho téměř 90% z řad odborné veřejnosti. SZÚZ díky reciproční spolupráci
s Asociací zahradnického výstavnictví získal na veletrhu zdarma stánek, kde podával informace o
činnosti SZÚZ. Stánek slouţil i jako místo setkávání stávajícím členům. Do budoucna jistě stojí za
zváţení účast SZÚZ na tomto veletrhu posílit.

Veletrh FOR ARCH pořádá kaţdoročně společnost ABF, letos
se ve dnech 22. -26. září 2009 uskutečnil v praţském veletrţním areálu v Letňanech jiţ dvacátý ročník.
O spolupráci
s tímto stavebním veletrhem usilovali před několika lety zejména členové představenstva z Prahy.
SZÚZ má díky reciproční spolupráci zdarma výstavní plochu, stavbu stánku je ovšem potřeba zaplatit,
stejně jako náklady na personální obsazení stánku. Přestoţe kancelář nabídla členským firmám moţnost prezentace, zájem byl minimální. Proto je potřeba zváţit, zda si do budoucna můţe SZÚZ takové
akce dovolit financovat. Ve stánku se vystavují panely představující díla oceněná v soutěţi Park roku
a Zahrada roku, a i kdyţ zeleň jistě na stavební veletrh patří, návštěvníci zde hledají přece jenom něco
jiného.

IX.

Ţádosti o grant pro rok 2010

Zahradnická fakulta MZLU v Lednici počítá v budoucnosti
se spoluprácí SZÚZ při školení pedagogů odborných škol.
SZÚZ vyuţije zkušeností z projektu „Zelená linie“ také pro
pořádání dalších kurzů, částečně dotovaných z grantu,
které k tomu účelu získala Zahradnická fakulta. SZÚZ vystupuje jako partner v tomto projektu, který obdrţí
v průběhu let 2010-2011 částku cca 300 000,- Kč. Pro učitele středních odborných a zahradnických škol bude připravovat praktické semináře – na podzim roku
2010 na téma práce s půdou a výsadby dřevin.
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Podání ţádostí o grant
Ministerstva ţivotního prostředí
Osobně jsme předali dne 5. 10. 2009 dvě ţádosti o grant na Ministerstvo ţivotního prostředí. Zaţádali jsme o dotace na publikaci „Zelené střechy – naděje pro budoucnost“ a příspěvek na publikaci
„Parky- místa , kde se město usmívá“.
Našim cílem je stále zhodnocovat zkušenosti, které SZÜZ za dobu
svého trvání získává a upozorňovat na nejnovější trendy a technologie, které umoţňují rozšířit působení našeho oboru.
Ve dvou čtyřicetistránkových publikacích, které by díky grantům mohl
SZÜZ vydat, bychom chtěli shrnout novinky posledních výzkumů i
vzorové příklady sadových úprav, které měly členské firmy svazu
moţnost realizovat nebo ukázat v publikacích alespoň příklady, které
členové svazu viděli na odborných exkurzích.
Tak by se nám podařilo uspokojit zájemce, kteří se stále poptávají po
publikacích, které SZÚZ vydal, a které jsou uţ rozebrány.
Podle posledních informací bude projekt „Zelené střechy“ z grantových prostředků v roce 2010
podpořen částkou cca 250 000,- Kč.

X.

Kancelář SZÚZ
V roce 2009 došlo v kanceláři SZÚZ k významným změnám a to jak
v personálním obsazení, tak i v náplni práce. Od 1. 2. 2009 pracovala pro SZÚZ
jako asistentka ředitelky na 2/3 úvazek Lucie Vyroubalová, od 1. 4. 2009 jiţ na
plný úvazek. Kancelář SZÚZ převzala od 1. 1. 2009 částečnou účetní agendu od
externí účetní paní Mgr. J. Čečilové. Jedná se zejména o:
- fakturace, provádění účetních operací, vedení pokladny. Vlastní účetnictví bylo i v roce 2009 zajišťováno paní Mgr. Čečilovou jako externí sluţba. Od 1. 1. 2010 přejde SZÚZ na podvojné účetnictví, které bude jako sluţbu pro SZÚZ zajišťovat paní Taťána Rotreklová.

V září 2009 byla spuštěna nová verze webových stránek, které pro SZÚZ vytvořil a spravuje Mgr.
Zdeněk Martínek (firma ENSIS). Tyto www. Stránky administruje kancelář SZÚZ.

XI.

ZÁVĚR

V roce 2010 SZÚZ:
uspořádal osm seminářů a pět odborných exkurzí
zorganizoval a uspořádal 2. ročník soutěţe mladých zahradníků Lipová ratolest
zorganizoval a zajistil posedmé soutěţ Park roku a Zahrada roku
zúčastnil se tří mezinárodních veletrhů
Ve spolupráci s firmou UNI MARKETING s.r.o. vydal 4 čísla pátého ročníku časopisu
INSPIRACE a připravil zvláštní číslo INSPIRACE o veletrhu IPM v Essenu.
Připravil 4 ţádosti o granty
Svaz zakládání a údržby zeleně odvedl v roce 2009 velký kus prospěšné, užitečné a viditelné
práce, která je odbornou zahradnickou veřejností vnímána velmi pozitivně.
Pokládáme-li rok 2009 pro Svaz zakládání a údržby zeleně v určitých oblastech za přelomový,
pak věřme, že rok 2010 bude pro SZÚZ ještě úspěšnější. Bude vrcholit vzdělávací projekt „Zelená linie“, založíme novou tradici soutěže mladých zahradníků „Lipová ratolest“
a bude úspěšně pokračovat soutěž Park roku a Zahrada roku.
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