Zpráva o činnosti SZÚZ 2011
SLOVO ÚVODEM
Rok 2011 byl pro SZÚZ rokem zlomovým. Nerad bych, abyste mě
podezírali, ţe jsem úvod jenom
opsal od svého váţeného předchůdce, který touto větou zahajoval
na shromáţdění členů ve Svaté
Kateřině svou zprávu o činnosti
svazu v roce 2010. Oba máme
pravdu a to je dobrým znamením,
ţe svaz po oslavách desátého výročí svého trvání nepolevil ve své
činnosti. Našemu prvnímu předsedovi Ing. Jaromíru Opravilovi se
podařilo postavit svaz na dobrých
základech. Dnes ten základ tvoří
uţ desítky obětavých členů svazu,
kteří aktivně pomáhají často bez
nároků na odměnu uskutečňovat
velké plány. Jsem rád, ţe svaz
podporují i odborníci z výzkumných
ústavů a vysokých škol. Chci Ing.
Opravilovi ještě jednou poděkovat,
protoţe nám pomohl úspěšnými
roky 2001 - 2010 dobře nastartovat rok 2011, takţe i já po prvním
roce svého předsednictví mohu
prohlásit, ţe byl rokem přelomový.
Rok 2011 byl prvním rokem, kdy tři
sta pracovníků z 56 členských firem absolvovalo první semináře a
dílny v rámci našeho vzdělávacího
tříletého projektu ―Zahradnická perspektiva―, podporovaného z ESF.
Uţ první rok ukázal, jaký velký význam bude mít tento projekt pro
členské firmy, které se do něj zapojily. První rok nás také překvapil
zkušeností, jak velké organizační a
pracovní nasazení bude jeho
úspěšné zajištění vyţadovat. Poprvé v historii svazu bylo nutné pro
dílny pronajmout krytou halu, aby
se dalo školit i v zimě, poprvé bylo
také potřeba zakoupit pro dílny stavební materiál a nářadí. Vysoce
oceňuji práci kolegů z členských
svazových firem i externích lektorů
kteří prokázali loni v 80 školících
dnech svou odbornost, a věřím, ţe
stejně dobře se podaří zvládnout i
175 školících dnů v letošním roce.

ROSTISLAV IVÁNEK, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
Povaţuji za důleţité zde vyjmenovat alespoň lektory-členy našeho
svazu. Jsou to: Ing. Marie Straková, PhD., Ing. Josef Straka, PhD.,
Ing. Jiří Šimka, Bc. Josef Vokál,
Ing. Vojtěch Halámek, Karel Fučík,
Ing. Jaromír Opravil, Rostislav Ivánek, Ing. Tomáš Vajčner. Více o
Zahradnické perspektivě na str .16.
Dalším velikým úkolem, který se
svazu podařilo úspěšně splnit, bylo uspořádání 6.mezinárodního
kongresu koupacích jezírek
v Českých Budějovicích. Ve dnech
28. – 30. 9. měly téměř dvě stovky
účastníků kongresu moţnost slyšet
v Českých Budějovicích přednášky
12 zahraničních a dvou českých
lektorů, vybrat si ze sedmi odborných workshopů a vydat se na jednu z pěti odborných exkurzí. Pořadatelem této prestiţní akce byla
Sekce biobazénů, koupacích a
okrasných jezírek Svazu zakládání
a údrţby zeleně, organizátorem
společnost Greenplan s.r.o. a patronem mezinárodní organizace Die
Internationale Organisation für naturnahe Badegewässer (IOB). O
úspěch této mezinárodní akce se
zaslouţili hlavně Ing. Martin Panchartek, Bc. Jana Riegerová, Ing
Jiří Hájek. Po celou dobu konání
kongresu byla v nově otevřené hale ― T― otevřena doprovodná výstava, kde se na ploše 700 m² představilo 25 vystavovatelů, z toho 20
ze zahraničí. Hlavně zásluhou Ing.
Tomáše Gabriela byla také vybudována na doprovodné výstavě v
Českých Budějovicích svazová expozice s ukázkovým biobazénem.
Tyto neobyčejné akce kladly samozřejmě velké nároky na pracovnice
ve svazové kanceláři, které nemohly zanedbávat ostatní běţnou
agendu svazu, jako na příklad přípravu svazové expozice na výstavě
For Garden v Praze, v jejímţ rámci
svaz pořádal seminář „Trendy při

tvorbě zahrad.― Děkuji za úsilí, s
jakým v roce 2011 úspěšně zvládly
všechny své úkoly: ředitelce svazu
Ing. Janě Šimečkové, která je také
šéfredaktorkou Inspirace a koordinátorkou projektu „Zahradnická
perspektiva―. Děkuji manaţerce
projektu ―Zahradnická perspektiva―
a tajemnici svazu Ing. Haně Pijákové, a také Ing. Zuzaně Stáňové,
která u nás v roce 2011 začala pracovat jako administrátorka projektu
a asistentka. Od začátku roku 2011
je svaz také jediným vydavatelem
odborného svazového čtvrtletníku
Inspirace, který vydatně pomáhá
nejenom informovat veřejnost o
činnosti svazu, ale také přináší odborné rubriky, uţitečné pro všechny čtenáře našeho časopisu.
Letošní 4. ročník soutěţe studentů
středních zahradnických škol a učilišť „ Lipová ratolest― se konal
v Olomouci. Byl svým rozsahem a
rozmanitostí úkolů zatím nejnáročnějším v historii soutěţe. Proto přinesl neocenitelné záţitky, poznatky
a zkušenosti nejenom soutěţícím
z celé republiky, ale také porotcům,
organizátorům a divákům. Ve třech
dnech vrátili studenti ţivot doslouţivší „Fontánkové aleji―, vytvořili ze
svých soutěţních ploch o výměře
120 m² nové sadovnické dílo. Díky
Výstavišti Flora Olomouc a.s., které
prostor pro soutěţ nabídlo, se mohou návštěvníci Smetanových sadů
ještě mnoho let těšit novou oázou
klidu a čtyřicet soutěţících pocitem,
ţe v Olomouci v roce 2011 nejenom zápolili, ale tak tam odvedli
kus smysluplné práce.
Vítězná díla v kaţdoroční soutěţi
Park a Zahrada roku měla v roce
2011 neobyčejnou publicitu, protoţe svaz je vyhlásil za přítomnosti
veřejnosti v rámci mezinárodního
veletrhu „Zelený svět― na brněnském výstavišti. Návštěvnici měli

také moţnost získat ve svazové
expozici potřebné informace o činnosti svazu a při seminář „Parky
pro ţivot - zahrady pro radost―,
který svaz v rámci i veletrhu uspořádal, se osobně setkat s autory a
realizátory vítězných soutěţních
děl.
V roce 2010 se snad zahájila nová
tradice - pořádat před Shromáţděním členů rozšířené zasedání představenstva. Na to loňskév Lednici
přijeli zástupci z 22 členských firem. Ani si moţná neuvědomili, jak
svým zájmem o budoucnost svazu
povzbudili představenstvo.
Protoţe svaz vidí své poslání také
v navazování a rozvoji mezioborové spolupráce, připravil svaz v roce
2011 smlouvu o spolupráci mezi
SZÚZ a Společností pro zahradní a
krajinářskou tvorbu.
Na jejich
„Dnech zahradní a krajinářské tvorby― v listopadu v Luhačovicích jsem
také promluvil spolu s Karlem Fučikem o problému, který stále pálí
nejenom naše členské firmy. Vybrali jsme si téma, kterým bychom
rádi vyprovokovali zasvěcenou diskusi a to „Fenomén nejniţší ceny―.
Rok 2011 byl mimořádný také tím,
ţe představenstvo se sešlo na 6
řádných a na 2 mimořádných zasedáních, ţe pro zajištění 6. mezinárodního kongresu se uskutečnilo 7
jednání přípravného organizačního
výboru. Závěrem chci ještě jednou
poděkovat všem, kdo obětavě pracovali při organizování a realizaci
všech svazových akcí a všem, kteří
se zaslouţili o dobré jméno svazu.
Úspěchy naší profesní organizace
těší nejenom mne, ale nás všechny
a moţná i další kolegy a lidi v odborné i široké veřejnosti, kteří nám
pomáhají naše plány realizovat.
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Shromáždění členů 2011, 27. - 28. ledna, Svatá
Své desáté narozeniny oslavil
SZÚZ na kaţdoročním shromáţdění členů, které se tentokrát konalo
ve Svaté Kateřině. Zaslouţilí členové a dlouholetí svazoví představitelé vyprávěli historky ze svazového
„pravěku―, protoţe v dnešním tempu se doba před deseti lety zdá
dávnou minulostí. Úspěšných 10 let
svazu bylo zdokumentováno v 48
stránkové publikaci SZÚZ 20012011. Všichni si uvědomili, kolik se
toho dá společnými silami udělat a
dokázat. Velkou měrou se o obrovský rozvoj svazu zaslouţil zejména
Ing. Jaromír Opravil, který se po 10

1. SOŠ veterinární, mechanizační
a zahradnická České

Letech rozhodl do představenstva
SZÚZ nekandidovat. Volbám předcházela změna Stanov, při které si
členové svazu mimo jiné odhlasovali, ţe představenstvo bude nadále
sedmičlenné.
Novým předsedou se stal Rostislav
Ivánek, místopředsedou Karel
Fučík a jako členové představenstva byli zvoleni Lukáš Gabriel,
Vojtěch Halámek, Lech Rzeszut,
Josef Vokál a Ivo Weiss. Revizní
komise v roce 2011 pracovala ve
sloţení Jiří Šimka, Jaroslav Pešička
a Martin Přibyl.

Veletrh FOR GARDEN, 17. - 20. března, Praha - Letňany
Svazová zahrádka úspěšného
zahradníka se po veletrhu „Zelený
Svět― v září 2010 v Brně objevila i
na veletrzích FOR GARDEN a FOR
GREENERY 17. – 20. března 2011
v Praze v Letňanech. Návštěvníci
z řad laické veřejnosti obdivovali
především osázené kapsáře, které
do expozice poskytla firma K+K
Zahrada s.r.o. z Blaţovic. Majitelé
a zaměstnance zahradnických
realizačních firem zase zaujala
mapa se seznamem současných
členů SZÚZ. Mnozí z nich se zamysleli nad sloganem „Proč tady
ještě nejste― a vyţádali si informace
o členství v SZÚZ, které po čtyři
dny ochotně podávali pracovníci

kanceláře svazu i členové představenstva SZÚZ. Do kavárny si přišli
posedět i zástupci vystavujících
svazových členských firem – Ivo
Weiss, Tomáš Gabriel, Martin Panchartek. Shodli se na tom, ţe příští
rok by členové svazu měli pro veletrh opět připravit společnou reprezentativní expozici – jedině tak
mohou konkurovat výrobcům zahradního nábytku a přispět k tomu,
aby návštěvníci veletrhu vnímali
zahradu komplexně a ne jako nahodilou skládanku jednotlivých částí.
Kavárna slouţila i jako zasedací
místnost – sešel se zde přípravný
výbor mezinárodního kongresu
„Koupací jezírka bez hranic―.
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Trendy při tvorbě zahrad IV.
Odborným doprovodným programem veletrhu FOR GARDEN byla
jiţ po čtvrté konference „Trendy při
tvorbě zahrad―. Připravil ji Svaz
zakládání a údrţby zeleně, a zúčastnilo se jí přes 100 odborníků.
Současné trendy při tvorbě zahrad
představila Ing. Radmila Fingerová,
která je pravidelně členkou poroty
soutěţe Park roku a Zahrada roku.
O vyuţití vegetačních střech na
rodinných domech pohovořil Bc.
Josef Vokál. Ing. Marie Straková,
Ph.D., seznámila přítomné s netradičním řešením travnatých ploch
v zahradách. Na její přednášku
navázal Rostislav Ivánek a Ing.
Tomáš Vajčner, kteří argumenty
přesvědčovali přítomné, ţe typ a
kvalita trávníku výrazně ovlivňuje
jeho cenu.

přesvědčovali přítomné, ţe typ a
kvalita trávníku výrazně ovlivňuje
jeho cenu. To, ţe ekologická koup a c í j e z í rk a n e j s o u d n e s
v rodinných zahradách výjimkou,
dokazoval svým příspěvkem Ing.
Martin Panchartek – předseda rady
Sekce biobazénů, okrasných a
koupacích jezírek SZÚZ. Ing. Jana
Šimečková ukázala ve své prezentaci bohatě doplněné fotografiemi nejzajímavější díla v soutěţi
Zahrada roku 2010 a vítěznou
„Zahradu plnou her―. O tom, jak
projekt tohoto výjimečného díla
vznikal a o spolupráci s majiteli a
zároveň investory zahrady hovořili
autoři projektu Ing. Mirka Svorová a
Ing. Jakub Finger.
SZÚZ vyhlásil na veletrhu také další
ročník soutěţe Park roku a Zahrada roku 2011.
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EUROPEAN LANDSCAPE CONTRACTORS ASSOCIATION
Zasedání prezidia ELCA na Maltě
Dubnové zasedání prezidia ELCA
na souostroví Malta bylo spojeno
s odbornou exkurzí, které se však
tentokrát zúčastnili jenom 2 členové
svazu – Ing. Vítězslav Zábojník a
Ing. Vít Karásek, který v 2. čísle
Inspirace nadšeně psal o jejich
setkání s památkami několika kultur, které zanechaly nejrůznější
civilizace na ostrovech o ploše 245
km² – strategické křiţovatce mezi
Evropou a Afrikou. Obdivoval také
nebývalý zájem nejvyšších představitelů Maltské republiky - prezidenta
a premiéra - o blaho zahradníků a

krajinářů z dalších partnerských
evropských svazů. Na bezchybně
organizované exkurzi navštívili
několik privátních a veřejných zahrad, poznali důmyslný zavlaţovací
systém, který vrací ostrovu ţivotodárnou vodu, kdyţ lesy, které Maltu
pokrývaly za dob Féničanů, byly
vykáceny. Obdivuhodné barokní
zahrady v hlavním městě historické Valletě jim připomněly
Versailles a prastaré olivové háje a
bohatou středozemskou zeleň jim
nabídl pohádkový ostrov nymfy
Kalypsó - Gozo.

Konference „Green City Europe“ v evropském parlamentu v Bruselu
Dne 24. května uspořádala ELCA
v Bruselu konferenci „Green City
Europe― a vyzvala členy svých 22
evropských svazů, aby na ni pozvali
své europoslance z příslušných
komisí. Ředitelku SZÚZ Ing. Šimečkovou příjemně překvapilo, ţe na
pozvánky, které do Bruselu rozeslala, se obratem ozval europoslanec
RNDr. Pavel Poc, který ji na konferenci do Bruselu pozval a letenku
svazu zaplatil. Bruselský workshop
prokázal, ţe ELCA je katalyzátorem, který nejenom urychluje výzkumy ţivotního prostředí a našeho

našeho oboru, ale ţe dokáţe prosadit také společnou diskusi odborníků ze všech koutů Evropy, kteří
věří, „ţe „Zelené město― je příleţitostí pro lepší a zdravější ţivot
občanů. Přednášející z Francie,
Švýcarska, Nizozemí, Německa,
Finska, Dánska a z Itálie připravili
pro účastníky workshopu soubor
svých přednášek a europoslanec
RNDr. Pavel Poc se s Ing. Šimečkovou domluvil na další spolupráci
se svazem a jeho odborným časopisem Inspirace.

Zasedání presidia
v Londýně

svaz přeloţí vlastním nákladem
sborník do němčiny a bude jej
distribuovat, ostatní svazy jsou
přesvědčovány ke stejnému postupu. Francie vydala patnáctistránkový Manifest‖, ve kterém stanovuje
zásady ―zeleného města‖, kterými
by se měli všichni řídit při rozhodování o zeleni, a bude ho distribuovat. V Maďarsku zavedli 600 bodový hodnotící systém měst. Město,
které získá 50% bodů je označeno
―zelené město‖. Na příštím presidiu
bude kaţdá země referovat, jaký
pokrok udělala v zavádění této
iniciativy.

ELCA

Podzimní zasedání ELCA
v Londýně, které mělo být spojené
s exkurzí do Olympijského parku,
se původně chystala skoro desítka
členů svazu. Britští kolegové ovšem
tentokrát přípravy příliš nezvládli,
takţe se na oficiální jedná presidia
ELCA vydal 6. 10. 2011 zástupce
představenstva Mgr. Lukáš Gabriel.
ELCA vidí v současnosti svoji prioritu v podpoře hnutí „GREEN CITY.―
Za velký úspěch povaţuje vydání
publikace ―Green City Europe‖
z workshopu v Bruselu. Německý

World Skills v Londýně
Součástí odborného programu byla i návštěva dalšího ročníku světové
olympiády profesí „World Skills―. Podle slov Lukáše Gabriela bylo připraveno skvěle, ve veliké výstavní hale, přehledně a se značným zájmem
diváků. V zahradnické části World Skills měli soutěţící na zbudování
díla k dispozici dva a půl dne, návrh a pouţité materiály byly pojaty poměrně volně, nebyl kladen aţ tak velký důraz na přesnost a preciznost,
ale objem prací byl značný.
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Lipová ratolest 2011– 4. ročník, Olomouc, 4. - 6.5. 2011
Výstaviště Flora Olomouc nabídlo
Svazu zakládání a údrţby zeleně pro
4. ročník soutěţe studentů středních
zahradnických škol a učilišť krásnou
plochu doslouţivší Fontánkové aleje
ve Smetanových sadech, kde uţ před
časem bylo potřeba vykácet přestárlé
stromy a odstranit doslouţivší vodní
prvky. Úkolem kaţdého z 10 soutěţních čtyřčlenných týmů, které se sjely
do Olomouce z celé republiky, bylo podle předem připraveného projektu Ing. Radka Pavlačky z ateliéru členské firmy svazu ZAHRADA
Olomouc s.r.o. realizovat na svém
vyznačeném úseku o rozloze asi
120m² tyto úkoly: připravit terén,
osadit plastové obrubníky, poloţit
šachovnici z betonových dlaţdic a z
kobercového trávníku, na terénní vlně
vysadit stromy a keře, vytvořit pole z
kamenů kolem pokáceného kmene
přestárlého stromu, slouţícího v budoucnosti k posezení unaveným
rodičům a jejich ratolestem k prvním
lezeckým pokusům, přizdobit kameny
skupinou keřů a trvalkami a dál kamenné pole upravit podle své fantazie. Úkol to byl veliký a zcela neobvyklý.
Technická náměstkyně Výstaviště
Olomouc Ing. Krejčí - zajistila do
rána 4. května všechen potřebný
materiál i nutnou zahradnickou a
úklidovou techniku, postaveny byly dokonce také nové informační
panely, aby se mohla i zvědavá
veřejnost v soutěţi dobře orientovat
a našla si tým, o který měla zvláštní
zájem. Zázemí našli soutěţící šatnu v
jednom ze sousedních pavilonů, na
jídlo si mohli odskočit jenom několik
desítek metrů do půvabné parkové
restaurace Fontána.
Celé tři dny, i kdyţ se ruch na soutěţi
ani na chvíli nezpomalil, bylo vidět, ţe
chlapce i děvčata soutěţení baví, i
kdyţ zvlášť pro děvčata to nebyla
snadná práce. Soutěţící tvrdili, ţe
nesoutěţí jenom za sebe, ale také za
dobré jméno školy. Kdepak se také
mladý člověk dozví víc o sobě, neţ v
soutěţi, kde si poměří své teoretické i
praktické znalosti.
Pedagogové, kteří doprovázeli své
týmy na soutěţ, obětavě postávali u
svých svěřenců, srovnávali výkony i
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s předchozími ročníky. Oceňovali,
ţe svaz pořádá soutěţ Lipovou
ratolest ve městě, na očích veřejnosti, protoţe tak si alespoň jejich
svěřenci ověří, co je čeká, aţ po
škole nastoupí do zahradnické či
krajinářské firmy. Pochvalovali si,
ţe porotci, které jmenoval svaz, ani
na chvíli soutěţící nepřestávají
ostříţím zrakem sledovat, ale jsou
vlídní a vstřícní, chybu vysvětlí,
velké pracovní nasazení dovedou
pochválit. Druhý den končil v
Olomouci společenským večírkem v
restauraci Fontána. Kupodivu, i
kdyţ byli všichni unaveni, nikdo
si nedal ujít příleţitost přátelsky se
pobavit se svými úhlavními soutěţními soky.

V malém kinosále si všichni se
zájmem prohlédli prezentaci z minulých ročníků Lipové ratolesti.
Rozesmáté mladé tváře nepředpovídaly, ţe poslední den se chystá
urputné klání o vítězství v soutěţi.
Ve 4. ročníku nebylo poraţených,
všichni své zadání splnili, nakonec
si navzájem zatleskali. Kaţdý tým
dostal tašku s drobnými dárky a
dřevěný putovní soutěţní jeţek byl
ozdoben po jihlavské uţ další vlaječkou, tentokrát Statutárního města Olomouc. S vítězným týmem se
vydal do Českých Budějovic, kde si
počká do března v očekávání, která
vlaječka ho ozdobí v roce 2012, v 5.
ročníku LIPOVÉ RATOLESTI.

Odborná porota:
Karel Fučík – PARK sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o.
Rostislav Ivánek , Ivánek – Zeman, v.o.s.
Ing. Radek Pavlačka, Ing. L. Čech – projektanti
Ing. Marie Straková – Agrostis Trávníky, s.r.o.
Ing. Jan Lukeš – Zahradnické úpravy s.r.o.
Ing. Jiří Šimka – Zahradnictví Šimková s.r.o.
Ing. Martin Přibyl – ACRIS zahrady s.r.o.
Ing. Jaromír Opravil, ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Ivo Weiss, DIS. – WEISS & WILD, s.r.o.

1. Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická z
Českých Budějovic: Aneta Barcalová , Martin Calta, Šimon Suchý, Nela
Zemanová
2.: Středního odborného učiliště strojírenské a lesnické Šterberk
Radka Gállová, Marie Maderová, Kristýna Novotná, Kateřina Spurná.
3. Střední zahradnická a technická škola, Litomyšl.
Dita Charvátová, Jana Kalousková, Petr Macošek, Lubomír Sokol.
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Společný projekt se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity
Svaz zakládání a údrţby zeleně se
v roce 2010 na ţádost Zahradnické
fakulty stal partnerem projektu
„Rozšíření nabídky odborného
zahradnického vzdělávání pracovníků středních škol―. Uvítal příleţitost prostřednictvím projektu navázat uţší kontakt s pedagogy, kteří
vychovávají budoucí zaměstnance
zahradnických a krajinářských
firem, protoţe na nich záleţí, aby
studenti uměli nejenom dobře teorii,
ale aby se uţ na svých školách
naučili novým dovednostem a zvládali nové technologie, bez nichţ se
dnes zahradníci neobejdou. Hlavním důvodem, proč se Svaz zakládání a údrţby zeleně do projektu
rozšířeného vzdělávání pracovníků
středních škol v Lednici zapojil, byly
právě rozhovory s pedagogy, kteří
doprovázejí kaţdoročně studenty
na „Lipovou ratolest―. Zjistili jsme
totiţ, ţe pedagogové postrádají
větší kontakt s praxí i s novými
technologiemi při zakládání zeleně
a také nemají optimální moţnost si
nové technologie v praxi vyzkoušet.
Proto také mají dílny, které připravuje SZÚZ, dvě části – teoretickou
a praktickou. Ty praktické vedou
vţdy lektoři z praxe.
V roce 2011 připravil pro pedagogy
ze středních škol tři dílny „Zakládání a údrţba trávníků―,
„Závlahové systémy―, „Drobné
stavby v zahradě―.
Zakládání trávníků
a péče o trávníky
Lednice, 29. - 30. dubna 2011
Po celý první den přednášela Ing.
Lea Duţí o zakládání trávníků rozebrala kromě standardní přípravy stanoviště a výsevu také klady a
zápory pokládky travních koberců.
Věnovala se ošetřování trávníků a
svou přednášku doplnila fotografiemi nejčastějších chyb. Hovořila také
o závlaze trávníků a seznámila
frekventanty kurzu s principy různých závlahových systémů. Odpoledne pokračovala přednáškou
o péči o trávníky, probrala různé
typy hnojiv, význam jednotlivých
prvků pro výţivu trávníku, aplikaci
hnojiv a nejčastější chyby při hnojení. Následovala prezentace o regeneraci trávníků, na kterou navázala
informací o umělých typech trávníků (typy, instalace a údrţba).

Sobotní praktický program vedl
v lednickém zámeckém parku Ing.
Oto Bernad -správce parku. Svůj
odborný výklad doplnil praktickými
ukázkami. Účastníci dílny si vyzkoušeli výsev travní směsi a pokládku travního koberce, prohlédli si
stroje vyuţívané k odstranění travního drnu a také k následné úpravě
půdy před výsevem. Ing. Bernard
také odpovídal na dotazy a na
závěr všechny mile překvapil návštěvou zámeckého skleníku doplněnou odborným výkladem. Akce
se zúčastnilo 21 pedagogů.

Závlahové systémy, Lednice,
1. - 2. července 2011
V dopoledním bloku rozebrali Ing.
Václav Grézl a Ing. Radek Přibyl
problematiku závlahových systémů
pro trávníky, uvedli důvody pro
zavlaţování, spotřebu vody pro
závlahy, hovořili o zásadách navrhování závlahových systémů, a
také představili jednotlivé části
závlahového systému. Odpoledne
se blíţe zabývali konstrukcí jednotlivých prvků závlahových systémů.
Den byl ukončen praktickou ukázkou řízení závlah na pokusných
plochách Zahradnické fakulty, kde
se role průvodce ujal RNDr. Tomáš
Litschmann.
O sobotní program se podělili všichni přednášející z předcházejícího
dne. Účastníci praktické dílny se
nejen seznámili se závlahovým
systémem v lednickém parku, ale i
s praktickými ukázkami instalace,
seřizováním postřikovačů, různými
typy ventilů, čerpadel a řídících
jednotek. S RNDr. Tomáš Litschmannem si pak prohlédli řízení
závlah na pokusných plochách
Zahradnické fakulty. Všech 20
účastníků obdrţelo certifikáty.

Drobné stavby v zahradě,
25. - 26. srpna 2011
V dopoledním výukovém bloku o
problematice zahradních staveb
přednášeli Ing. Jitka Vágnerová a
Ing. Vojtěch Halámek. Zahradní
stavby rozdělili podle typů a shrnuli
zásady navrhování staveb. Velký
důraz kladli na stavební zákon a
další současnou legislativu ve
spojení s praxí. Na závěr dopoledního bloku se účastníci rozdělili do
pracovních skupin, kterým rozdal
Ing. Halámek zadání, podle něhoţ
měla kaţdá pracovní skupina během odpoledne zpracovat výrobní
(dílenskou) dokumentaci. Zadání
bylo jednoduché, byl to stavební
prvek zahradní architektury - zídka,
schodiště, dlaţba okolo jezírka. Pro
inspiraci si účastníci semináře
zajeli na exkurzi do Ivančic, kde jim
Ing. Halámek ukázal dlaţby a zídky
v příměstském parku Réna. Odpoledne Ing. Vojtěch Halámek rozebral nad zpracovanou dokumentací
nejčastější chyby a úskalí při projektování a stavbě kamenných
zídek a schodišť, či dlaţeb.
Páteční praktický program ve výukovém areálu SZÚZ v Řeznovicích
seznamoval účastníky dílny se
sortimentem kamene, pouţívaného
pro drobné stavby v zahradní architektuře a poskytl jim moţnost si
prakticky vyzkoušet poloţení dlaţby z ţulových kostek - mozaiku,
„desítku― a odseky nebo postavit
na sucho skládanou kamennou
zídku. Odborně je vedli Ing. Vojtěch Halámek, Ing. Skopal a ing.
Kloda. Dlaţdičský mistr pan Blaha
jim předvedl své řemeslo a podělil
se s nimi také o mnoho poznatků
ze své dlouholeté praxe. Na tuto
dílnu se přihlásilo 33 účastníků.
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Exkurze jižní Čechy, 3.  5. června
Na odbornou svazovou exkurzi ve
dnech 3. - 5. května do jiţních Čech
jsme dostali 32 přihlášek, na putování po Českých Budějovicích,
Českém Krumlově a Šumavě se vydali členové svazu i s manţelkami a
několika dětmi. Kaţdý z nich si jistě
přivezl z toho neopakovatelně krásného koutku naší země svůj kousek
jiţních Čech a svůj záţitek, na který
si rád vzpomene ve shonu všedního dne. Zaslouţil se o to především
člen SZÚZ Václav Straka
z Českých Budějovic, který byl
nejenom spolutvůrcem programu
exkurze, ale také po celé její trvání
jejím dobrým duchem. Čekal na
nás v nejrozsáhlejším 68 ha českobudějovickém parku „Stromovka―,

o který jeho firma pečuje. Kdyţ
jsme Stromovkou procházeli, právě
tam sekali Vaškovi spolupracovníci
rozsáhlé travnaté porosty. Jako
z učebnice – několik samojízdných
sekaček Gianni Ferrari - přistavené
nákladní auto na pokosenou trávu
Václav Straka nás však nezahrnul
jenom informacemi, ve vyklizené
hale nás čekaly prostřené stoly s
mísami koláčů, s konvicemi kávy,
čaje i stopečkou slivovice, trička
s logem Stromovky a dárky pro dámy, aby nezapomněly, ţe jsou
v kraji zručných lidových umělců.

jektu Martiny Valné ji tehdy vybudovala firma Ing. Jiřího Hájka na pozemku, který stát vrátil v roce 2004
v restituci řádu Kongregace Sester
Nejsvětější Svátosti. Na pozemku
neachaly sestry vybudovat pro rozšíření vědomostí malých svěřenců
zahradu, kde děti poznávají různé
krajinné typy. Je tam třeba zahrada
s mokřadem, kamenná zahrada či
zahrada s teplomilnými rostlinami.
Dnes se tam děti učí nejenom poznávat rostliny, ale také pěstovat
zeleninu.

Neţ jsme se jeli ubytovat na Hlubokou, zastavili jsme se ještě
v „Zahradě ekologické výchovy―,
která se umístila na prvním místě v
soutěţi Park roku 2006. Podle pro-

Český Krumlov - Barokní slavnosti, zámek a park
Ještě večer toho prvního dne nás
Václav Straka provázel na nezapomenutelnou noční barokní slavnost
v zámecké zahradě v Českém
Krumlově. Seznámil nás s dvěma
charismatickými odborníky, kteří
nám ukázali i kus dosud veřejnosti
nepřístupného světa. Dvojice PhDr.
Pavel Slavko - kastelán státního
hradu a zámku Český Krumlov – a
Ing. Jiří Olšan - vedoucí Správy
a údrţby zámeckých zahrad v Českém Krumlově svěřený
majetek nejenom znamenitě spravují, ale také jej na základě intenzivního studia zvelebují a dotvářejí.
Principy slavnostního barokního
osvětlení zámku i zahrady nastudovali z dobových schémat, dobové
ikonografie a situačních a technických plánů.

Stránka 6

Do Českého Krumlova jsme se
vrátili znovu za prosluněného sobotního dopoledne. PhDr. Pavel
Slavko nás provedl nově otevřeným Hradním muzeem. Kdyţ jsme
přicházeli do zámeckého barokního
divadla, jen tak mezi řečí prozradil,
ţe kromě toho, ţe je historikem, je
také lidovým vypravěčem. Své
dramatické nadání nezapřel ani na
jevišti unikátní barokní scény, pro
jejíţ obnovu zaloţili v roce 1992
příznivci zámeckého divadla a
pracovníci zámku Český Krumlov
nadaci, jejímţ jednatelem je právě
PhDr. Pavel Slavko. Našim zasvěceným průvodcem zámeckou zahradou byl Ing. Jiří Olšan. Prošli
jsme s ním nejenom historickou
zámeckou zahradu, ale také interiéry letohrádku Bellarie.

Jako jedni z mála jsme měli moţnost vstoupit do rekonstruované
Horské zahrady nad zákrutem řeky
Vltavy. Hlavní rozkvět zaţila Horská
zahrada v první třetině 19. století.
Její úpadek přišel ve 20. století. Jiří
Olšan nám vysvětlil, ţe hrozilo
zřícení skal a proto musel NPÚ
zajistit sanaci skalního masivu a
stabilizaci svahů nad Rybářskou
ulicí. Zároveň byl připraven projekt
rekonstrukce „Horské zahrady―,
který je koncipován jako obnova
historické krajinářské zahrady, jejíţ
původní podobu hledali památkáři
ve starých mapách či na dobových
vedutách. „Horská zahrada― by
měla být dokončena a otevřena pro
veřejnost v roce 2013.
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Zahrada ve Zdíkovci
Poslední den v neděli jsme putovali na
Šumavu. Ve Zdíkovci jsme navštívili
soukromou zahradu, oceněnou 1.
místem, tentokrát v soutěţi Zahrada
roku 2009. Projektoval ji Ing. Václav
Weifnurter a realizovala ji firma Michala
Vránka z Veselí nad Luţnicí v plném
souladu s projektantem i majiteli manţeli Kramlovými. Tato zahrada neokouzlila v roce 2009 jenom odbornou
porotu, ale letos i nás. Není řešena pro
okázalou reprezentaci, ale pro šťastný
ţivot majitelů, kteří si dali říct a dokonce neváhali uţ rozestavěný dům přestavět a otevřít jej podle rady projektanta a realizátora do zahrady, kterou
stále pečlivě udrţují. Rádi ji ukázali i
desítkám zahradníků, které taky velkoryse pohostili. Ze zahrady se nikomu
nechtělo, ale exkurze pomalu končila.

Šumava
Zbytek neděle patřil Šumavě. Při pohledu na rozesmátou skupinu spěchající
pěšky z Modravy na Antýgl, bylo jasné,
ţe v nás všech je pořád ještě kousek
toho dítěte, které se nemohlo dočkat
školního výletu, ţe se všichni potřebujeme občas setkat s lidmi, kteří se
neurazí pro trochu legrace a mezi řečí
si dovedou říct i nějaké to laskavé
slovo.
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Soutěž Park a Zahrada roku 2011

VYHLAŠUJE KAŽDOROČNĚ

Sedmičlenná porota jmenovaná představenstvem SZÚZ jako kaţdoročně i
letos v srpnu najezdila během tří dnů téměř 1 500 km po celých Čechách a
Moravě. Někteří porotci hodnotí soutěţ od samého začátku a mohou tedy
posuzovat, jak se kvalita přihlášených děl stále zvyšuje.

SOUTĚŽ PARK A ZAHRADA

Odborná porota letos hodnotila ve sloţení:

ROKU. V ROCE 2011 BYLO
PŘIHLÁŠENO SEDM PARKŮ A

Předsedkyně: Ing. Olga Nováková ,
Vedoucí úseku rozvoje města magistrátu města Brna)

OSM SOUKROMÝCH ZAHRAD.

Členové poroty:

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Ing. Radmila Fingerová (Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT)

SOUTĚŢE SE USKUTEČNIKO V

Ing. Jitka Trevisan – zahradní architektka

RÁMCI VELETRHU ZELENÝ SVĚT

Ing. Ivan Staňa (Vedoucí Správy průhonického parku - BÚ AV)

SZÚZ UŽ OD ROKU 2003

2. 9. 2011 V BRNĚ .

Ing. Přemysl Krejčiřík (ZF Mendelovy univerzity, Ústav biotechniky zeleně)
Ing. Petr Mičola – zahradní architekt
Ing. Petr Šiřina (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice)
1. místo v kategorii Park roku 2011
získala Obnova Skleněné vily –
Park profesora Procházky
v Lázních Toušeň. Autorce projektu
Ing. Barboře Eismanové z firmy
Zahradní architektura Martinov
s.r.o., která park také realizovala,
se podařilo zachovat genius loci
parku a umocnit jejho mimořádný
potenciál. Park se totiţ rozprostírá
na místě původního Hrádku, připomínaného pobytem Karla IV. Komplexní obnovou zdevastovaného
areálu vznikl díky soudobé funkční
náplni veřejný park s moţností
pořádání kulturních aktivit, který
slouţí návštěvníkům přilehlých
slatinných lázní i občanům.
2. místo získala Rekonstrukce
centrálních parků v Mariánských
Lázních – Skalníkovy sady: obnova okolí Labutího jezírka a
okolí amerického pomníku. Dílo
realizovala a do soutěţe přihlásila
firma Zahradní a parková spol.
s r.o. a na jeho realizaci se podílela
i firma ALGON, a.s.. Autorem projektu byl Ing. Vladimír Dufek a
investorem . Součásti prací bylo
kromě obnovy trávníku a výsadeb
také vytvoření mola s lavičkami,
dláţdění odpočívadel, výstavba
nových mlatových cest a kamenných odpočívadel.
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Cena děkana Zahradnické fakulty
a 3. místo v kategorii Park rokuDalší zvláštní cenou, která se kaţdoročně uděluje v rámci soutěţe
Park roku a Zahrada roku, je cena
děkana Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. Pan děkan doc. Ing.
Robert Pokluda, Ph.D. udělil cenu
dílu, které se zároveň umístilo na 3.
místě v kategorii Park roku a to

Revitalizace lesoparku Důně u
obce Kněžmost. Obec Kněžmost
byla také investorem díla. Autory
projektu jsou Ing. Ivan Marek a Ing.
Barbora Eismanová ze Zahradní
architektury Martinov s.r.o. a dílo
realizovala firma Be S renova spol.
s.r.o Jedná se o rozsáhlou úpravu
v extravilánu obce Kněžmost v
CHKO Český Ráj – I. etapu

projektu obnovy rozsáhlého
krajinného celku. V rámci realizace
byly ošetřeny a dosázeny historické
ovocné sady a upraveny i přilehlé
plochy. Přístup do lesoparku je
snazší díky nově vybudované
komunikaci, podél které jsou
rozmístěny lavičky a osazeny
informační tabule pomologické
naučné stezky, která návštěvníkům
přibližuje staré ovocné odrůdy.

Cenu Prof. Ing. Jaroslava Machovce získalo Centrum sportu a zdraví – NH Hotels, které realizovala
firma ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Autorem projektu byl Ing. Radek
Pavlačka z ateliéru ZAHRADA
Olomouc s.r.o., a investorem GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. V objektu mezinárodního hotelu uplatňuje Ing. Radek Pavlačka originálním
způsobem široké moţnosti pouţití
rostlin. Rostliny jsou vysázeny jak v
rostlém terénu, tak i na intenzivní
střešní zahradě s minigolfem. Zde
je všechna vzrostlejší zeleň podpovrchově kotvena proti vyvrácení.

Čestné uznání získalo město Nový
Jičín za Revitalizaci bývalých
zahrad Gymnázia Nový Jičín,
kterou projektoval ateliér Zahradní
a krajinářská tvorba, spol. s.r.o.
z Brna a generálním dodavatelem
byla firma JAPSTAV MORAVA

CENA
PROFESORA
JAROSLAVA
MACHOVCE

s.r.o. Porota ocenila, ţe v místě
bývalých zanedbaných školních
zahrad vznikl městský parku s inlinovou dráhou se zachováním
maximálního mnoţství původní
zeleně z ovocného sadu.

Kolonádní parčík v Tylově ulici
v Třeboni (Ing. Pavel Chlouba)
Úkolem projektu byla úprava prostoru mezi Jindřichohradeckou
bránou a městskými lázněmi Berta
podél Zlaté stoky. Cílem bylo, aby
tento komunikační i odpočinkový
prostor získal atraktivní vzhled
navozující příjemnou, lázeňskou
atmosféru.
Technologický Park Brno
(Ing. Josef Zapletal) - areál kancelářských a výrobních budov. Travnaté plochy, výsadby stromů a
keřů, automatická závlaha, kamenné objekty a mobiliář.
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Zahrada roku 2011
Na 1. místě v kategorii Zahrada
roku 2011 se umístila zahrada u
rodinného domu v Dobřichovicích
(Karlík), kterou jsme společně nazvali „Divoká“ zahrada u rodinného domu. Autorem netradičního
projektu je Ing. Zdeněk Sendler.
Zahradu realizovala firma LandART
ateliér s.r.o. Na této zahradě je
nejvíce patrné, jak je důleţité, kdyţ
architekt, který navrhuje dům, spolupracuje od počátku se zahradním
architektem. Zahrada se zcela
vymyká obvyklým řešením. Autor
projektu ji označil jako "středně
organizovanou, mírně divokou".
Zahrada respektuje vztah majitelů
k přírodě, k horám, je navrţena jako

2. místo získala Zahrada u rodinného domu Petrov, autorem projektu byl Ing. Drahoslav Šonský,
realizaci zahrady a jezírka provedl
Ing. Pavel Lehovec. Na tvorbě
zahrady se dále podílely firmy KRÁKORKA a.s., Červený Kostelec a
AQUASTART spol. s r.o., Mratín.
Autor projektu velmi dobře vyuţil
výhledy do okolní krajiny a vytvořil
velmi zajímavý vodní prvek, který
prochází v několika výškových
úrovních zahradou. Přímo na dům
pak navazuje koupací jezírko. Výsadby jsou jiţ velmi dobře zapojené
a na zahradě je patrné, ţe o ni
majitel s pomocí odborné zahradnické firmy s láskou pečuje.
3. místo v soutěţi Zahrada roku
získala Rodinná zahrada Praha Troja , autorkou projektu byla Ing.
Jana Pyšková. Zahradu do soutěţe
přihlásila a realizovala firma Zahradní Architektura Kurz s.r.o., na
realizaci se podílely i firmy AB –
voda, Truhlářství Doskočil, Stavby
Holík, Pecina s.r.o., SETEC s.r.o.
Porota ocenila na zahradě především vysokou kvalitu provedené
práce, zapojení ovocných dřevin
v okrasných výsadbách a zajímavě
řešené zahradní posezení.
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extenzivní a přírodě blízká. Materiály na domě, v zahradě i oplocení
zahrady spolu korespondují a vyuţívají místní zdroje. Zahrada má i
uţitkovou část a poskytuje rodině

s dětmi mnoho moţností, jak
v zahradě trávit čas. Při tom svou
rozlohou je nejmenší z oceněných
zahrad a náklady na její zaloţení
byly poměrně nízké.
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Květinová kamenná zahrada
(Zahrady Laurus – Ing. Eva Hegerová, Petr Stoklásek)

Rodinná zahrada Nový Rychnov
Zahrady Laurus – Ing. Eva Hegerová, Petr Stoklásek)

Zahrada u rodinného domu umístěného pod prudkým svahem, většina
zahrady je řešena skalkou
s potůčkem a osazením svahu
kameny.

Zahrada u rodinného domu umístěného ve svahu se skalkou, azalkovou výsadbou s vřesy a trávami.
Jedna část zahrady je zamulčována
jemnými oblázky

Zahrada u rodinného domu
v Litvínovicích

Zahrada u rodinného domu - Sepekov (Česká zahrada K-+ P) Zahrada u rodinného domu mladých manţelů ve
svaţitém terénu. Zahrada realizována pro přátele – projektová příprava omezena pouze na studii se specifikací
stromů. Podsadby řešeny operativně po dohodě se zákazníkem.

(Česká zahrada K-+ P)

Pohodová zahrada v Beskydech
Ivánek – Zeman v.o.s.
Projekt Ing. Petra Křenková
Na části, kde se prováděla rekonstrukce, se vystřídalo více zahradníků a samozřejmě se na ni promítl
i vkus aktuálních majitelů objektu,
coţ je na zahradě patrné. Jeden
z poţadavků současných majitelů
byl, aby různorodost byla patrná co
nejméně a aby nové části zahrady
korespondovaly se starou částí.

Vyhlašování výsledků soutěže Park a Zahrada roku 2011 na Zeleném Světě
Výsledky soutěţe se v roce 2011 poprvé vyhlašovaly v rámci veletrhu Zelený Svět, který se konal jiţ tradičně na brněnském výstavišti - tentokrát v
pavilonu A ve dnech 2. a 3. září. Dne 2. září uspořádal SZÚZ seminář „Parky pro ţivot– Zahrady pro radost―, kde projektanti, investoři a realizátoři představili nejúspěšnější soutěţní díla. Odpoledne potom byly v rámci floristické show slavnostně vyhlášeny výsledky soutěţe Park roku a Zahrada roku. Tak
početné publikum ještě vyhlašování výsledků nemělo, do budoucna je však potřeba zvaţovat, jestli mezi „floristickými― atrakcemi soutěţ nezanikne.
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Svazová Zahrádka Úspěšného Zahradníka na Zeleném Světě
Hned u vchodu do pavilonu A na
brněnském výstavišti pozval SZÚZ
zval dnech 2. a 3. září návštěvníky
mezinárodního veletrhu ZELENÝ
SVĚT do své expozice, kterou také
letos nazval ―Svazová Zahrádka
Úspěšného Zahradníka.― Uţ při
vstupu do expozice si mohli hosté
najít na mapě ČR adresy svazových firem pracujících v jejich regionu a od pracovnic kanceláře SZÚZ
či od členů představenstva zjistit,
jaké výhody by jim přineslo členství
ve svazu, na výstavních panelech
našli fotografie ze svazových soutěţí a odborných exkurzí. Domů si
ještě odnášeli propagační materiál

o desetileté historii svazu. Na chvíli
se zastavili ve Svazové zahrádce
také ti pracovníci členských firem,
kteří přijeli do Brna hlavně na seminář ―Parky pro ţivot – zahrady pro
radost―, který svaz pořádal hned
první den v poledne v sále Morava..
V sobotu uţ od rána očekávali na
veletrhu tajemník Asociace zahradnických společenstev Ing. Jiří
Dusbaba, doc. Ing. Petr Salaš ze
ZF v Lednici, Ing. Vlastimil Pasič
z Asociace zahradnického výstavnictví a ředitelka svazu Ing. Jana
Šimečková ohlášenou návštěvu
hejtmana Jihomoravského kraje
Michala Haška. Kdyţ s ním po

Časopis INSPIRACE v roce 2011
.Od 1. ledna 2011 se stal Svaz
zakládání a údrţby zeleně po ukončení spolupráce s nakladatelstvím
Uni.Marketing s.r.o. vydavatelem
svého odborného čtvrtletníku INSPIRACE pod registračním číslem
MK ČR E 115 35. Po zralé úvaze
se představenstvo rozhodlo, ţe
svaz bude i nadále svůj odborný
časopis vydávat ve 4000 výtiscích a
rozesílat jej zdarma svým členům a
těm, jejichţ práce úzce s oborem
souvisí - zahradnickým a stavebním
firmám, projektantům a zahradním
architektům, ministerstvům, vysokým školám a výzkumným ústavům
a pracovníkům stavebních úřadů a
odborům ţivotního prostředí ve
2000 městech a obcích. Začít totiţ
INSPIRACI prodávat v situaci, kdy

se z ekonomických důvodů ruší
jeden odborný časopis za druhým,
by mohlo budoucnost svazového
časopisu ohrozit. V roce 2011 na
rozdíl od minulých let, kdy náklady
na časopis byly hrazeny pouze z
výnosu inzerce, začaly členské
firmy podporovat svůj časopis určitou finanční částkou za to, ţe
v kaţdém čísle uveřejňuje jejich
adresy a ţe jim poskytuje slevu na
inzerci. Přesto je však redakce
INSPIRACE dosud závislá při přípravě kaţdého čísla na objemu
inzerce, kterou se podaří získat.
Pro další rozvoj časopisu je nutné
zajistit vydávání časopisu finančně
natolik, aby redakce mohla připravovat kaţdé číslo na 40 stran.

prohlídce expozic zasedli s předsedou svazu Rostislavem Ivánkem ve
Svazové zahrádce, rozproudila se
tam nad šálkem kávy debata, proč
media propagují Jihomoravský kraj
jenom jen jako region vinařský,

Za 7 let, kdy Inspirace vychází,
poznala redakce natolik poţadavky
a problémy cílových skupin, ţe je
mohla v roce 2011 cíleně oslovovat.
Investory, na nichţ rozsah nové
zeleně přímo závisí, inspirovala
ukázkami dobrých a osvědčených
investic do zeleně u nás a ve světě,
burcovala je, aby neustrnuli a zkoušeli investovat do nových, netradičních projektů jako jsou „zelené
střechy―, „biobazény―, ozeleněné
fasády. Projektantům otvírala jednak okna do světa a dávala jim
prostor, aby svými příspěvky kultivovali vkus veřejnosti a svou nápaditostí a znalostmi získávali veřejnost ke spolupráci. Pro zahradnické
a krajinářské firmy zajišťovala odborné články o pěstebních předpisech a ukazatelích jakosti opadavých dřevin a jehličnanů. Veřejnosti
pak představovala sadovnická díla,
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kdyţ je i sídlem významných zahradnických škol a institucí. Debata
bohuţel skončila v nejlepším, ale
všichni si slíbili, ţe v ní budou pokračovat dřív, neţ zase aţ za rok
na „Zeleném Světě.―

která se díky profesionálnímu provedení projektu a výborné údrţbě
umístila na prvních místech ve svazové soutěţi Park a Zahrada roku.
Prestiţ oboru v očích veřejnosti
podpořila ukázkami ze soutěţe studentů odborných středních škol a
učilišť „Lipová ratolest―. Čtenáři INSPIRACE se tak mohli na vlastní
oči přesvědčit, co dnes musí umět
dobrý zahradník a krajinář. Pro pedagogy a pracovníky výzkumných
ústavů byla INSPIRACE prostředníkem, upozorňujícím, kde by mohly tyto instituce ještě lépe sladit
svou pedagogickou, a vědeckou
práci s potřebami praxe. Pozornost věnovala INSPIRACE celoevropskému hnutí ―Zelené město―, jehoţ cílem je změnit myšlení lidí a
občany ke spolupráci, aby ţivot
ve městech a obcích byl příjemnější a zdravější.
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Ve dnech 28. – 30. 9. mělo 150
účastníků kongresu moţnost slyšet v Českých Budějovicích přednášky 12 zahraničních a dvou
českých lektorů, vybrat si ze sedmi odborných workshopů a vydat
se na jednu z pěti odborných exkurzí. Pořadatelem této prestiţní
akce byla Sekce biobazénů, koupacích a okrasných jezírek Svazu
zakládání a údrţby zeleně, organizátorem společnost Greenplan
s.r.o. a patronem mezinárodní
organizace Die Internationale Organisation für naturnahe Badegewässer (IOB), jejíţ členem je
i Sekce biobazénů, koupacích a
okrasných jezírek SZÚZ.

Po celou dobu konání kongresu byla v nově otevřené hale ― T― otevřena doprovodná výstava, kde se na
ploše 700 m² představilo 25 vystavovatelů, z toho 20 ze zahraničí. Na
ní se mohli účastníci setkat
s odborníky zabývajícími se plánováním, výstavbou a péčí o koupací
jezírka a seznámit se s novinkami
v tomto progresivně se rozvíjejícím
oboru. Výstavě dominovala expozice vytvořená členy Sekce biobazénů, koupacích a okrasných jezírek,
kde na ploše 130 m² vytvořili stylizované výškově členěné biotopy
soukromého i veřejného charakteru.

kterých se sjeli účastníci kongresu.
Nejvíce jich bylo z České republiky
(38), následovalo Německo (37),
Rakousko (22), Francie (7), Slovensko (6), Velká Británie (6), Švýcarsko (5) i z dalších zemí. Přednášející kongresu naplnili beze zbytku
motto: „Koupací jezírka bez hranic―.
Přijeli nejenom z Evropy, ale i
z daleké Jihoafrické republiky, Austrálie a Izraele. Všechny přednášky
byly simultánně tlumočeny do angličtiny, němčiny a češtiny. Přednášky určené pro všechny účastníky
kongresu byly doplněny odpoledními dvouhodinovými workshopy.

Ţe byl kongres vskutku mezinárodní, o tom svědčí seznam zemí, ze

Dne 29.9. se uskutečnil minikongres speciálně pro české účastníky.

Lidé kolem kongresu
Na přípravě 6. mezinárodního kongresu koupacích jezírek v Českých
Budějovicích pracovaly několik měsíců desítky lidí ze Sekce, svazu i spřátelených organizací.
Přípravný výbor
Předsedou přípravného výboru byl
Ing. Jiří Hájek mladší, který měl především na starosti veškeré kontakty
se zahraničím a programové otázky.
O webové stránky se staral Ing. Martin Přibyl, propagaci kongresu měl na
starosti Bc. Josef Vokál. Veškerou
zodpovědnost, přípravu a stavbu velkorysé expozice „Sekce― na doprovodné výstavě si vzal na starosti Ing.
Tomáš Gabriel. Vše koordinoval
z pozice místopředsedy představenstva SZÚZ Karel Fučík. Všem zúčastněným patří velké díky, protoţe veškerou práci před kongresem dělali
zdarma a byly to desítky či stovky hodin, které obětovali kongresu na úkor
práce ve vlastních firmách.
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Organizátor – Greenplan s.r.o.
Vlastní organizace kongresu se
v hodině dvanácté, kdy ztroskotala
jednání s nejmenovanou agenturou,
ujala firma Greenplan s.r.o., reprezentovaná především Ing. Martinem
Panchartkem a Bc. Janou Riegrovou. Zaslouţí si naprosté absolutorium, protoţe organizace kongresu
byla na vysoké profesionální úrovni.
Poděkování patří samozřejmě i
všem jejich partnerům a spolupracovníkům. Nejbliţším partnerem
v zahraničí, který zprostředkovával
zahraniční vystavovatele, byl pan
Quido Manzke.
Kancelář SZÚZ
Členkami přípravného výboru byly
Ing. Zuzana Stáňová a Ing. Jana
Šimečková. Jejich hlavními úkoly
bylo informovat širokou odbornou
veřejnost o kongresu a jednat
s přednášejícími. Kompletní osazenstvo kanceláře včetně Ing. Hany
Pijákové se potom zapojilo do vlastního kongresu a výstavy.

Stavba jezírka: Na stavbě jezírka
se podíleli pracovníci těchto firem:
Gabriel s.r.o, Ekogreen s.r.o, Green
engineering,s.r.o. Weiss & Wild
s.r.o., Baobab – péče o zeleň,
ACRIS s.r.o., ACRE, s.r.o.
Exkurze: Na přípravě odborných
exkurzí se podílel především Filip
Krupička, Václav Plánský a Jiří Hájek.
Předseda představenstva SZÚZ
Rostislav Ivánek v průběhu příprav
prohlásil, že když se kongres podaří, vykoupe se v jezírku, které tvořilo
expozici Sekce. Svůj slib splnil - jako poděkování a uznání všem, bez
kterých by se kongres neuskutečnil.
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Zahradnická perspektiva - profesní vzdělávání členů Svazu zakládání a údrţby zeleně
SZÚZ od svého vzniku v roce 2001
monitoruje potřeby členů v oblasti
vzdělávání a podle nich uskutečňuje semináře, workshopy a odborné
exkurze. Zájem členských firem vedl SZÚZ k tomu, ţe připravil projekt
systematického vzdělávání na různých pracovních pozicích. Nazval
jej "Zahradnická perspektiva - profesní vzdělávání členů Svazu zakládání a údrţby zeleně." Navrţené
vzdělávací programy odráţejí změny na trhu. Stále více zahradnických firem totiţ realizuje komplexní
zakázky včetně abiotických prvků,
jako jsou dlaţby, zídky, dřevěné
stavby, závlahy, okrasná či koupací
jezírka. K těmto činnostem postrádají firmy kvalifikované pracovníky
na všech úrovních. Projekt umoţní

účastníkům adaptovat se na současné podmínky a podniky posílí
své postavení na trhu. Projekt je určen pro zaměstnance členů SZÚZ.
"Zahradnická perspektiva" navazuje
na projekt "Zelená linie", který
SZÚZ realizoval v letech 2009 –
2010. Pro tento projekt obdrţel
SZÚZ finanční podporu ve výši
21 505 325,- Kč. Do projektu zapojilo 56 členských firem svazu celkem
924 zaměstnanců. "Zahradnická
perspektiva" zahrnuje 5 vzdělávacích programů a 7 praktických dílen, které se budou v letech 2011 –
2013 několikrát opakovat. V prvním
roce trvání tohoto vzdělávacího projektu se uskutečnilo nebo zahájilo 5
vzdělávacích kurzů a 4 workshopy,
coţ představuje 80 výukových dnů.

Název kurzu (2011)
Kvalifikovaný pracovník v péči o zeleň

Do projektu se zapojilo celkem 341
účastníků. Pro pořádání odborných
dílen pronajal SZÚZ halu, kde bude
moţné pořádat kurzy i při nepříznivém počasí a v zimním období.
Součástí projektu je i nákup materiálu a nářadí pro tyto dílny.

Uskutečnil se především výběr dodavatelů poskytovaných sluţeb
(pronájem výukových prostor, tlumočení, překlady, doprava na exkurze, stravování a ubytování
účastníků).
Velké úsilí museli vynaloţit zvláště
odborní garanti praktických dílen,
protoţe bylo potřeba přesně specifikovat veškerý materiál, který bude
v následujících třech letech potřeba
pro realizaci veškerých workshopů.
Postupně jsme na základě výběrových řízení vybrali dodavatele materiálu pro dílny Dlaţby a zídky
z přírodního kamene, Střešní zahrady, Práce se dřevem a pro vzdělávací kurz Kvalifikovaný stavitel
koupacích jezírek.

Dne 17. 1. 2011 se uskutečnilo
úvodní setkání všech, kteří měli zájem pracovat v realizačním týmu, ať
uţ jako organizační garanti, lektoři
anebo jenom s realizací projektu
pomáhat. Cílem schůzky bylo
upřesnit obsah a harmonogram jednotlivých aktivit projektu, proto
vznikly pracovní skupiny pod vedením odborných garantů. Od dubna
do června pracoval celý realizační
tým na přípravě výběrových řízení.

Délka trvání kurzu Realizováno
dny celkem
2011 dny
10
14

Počet účastníků
zapojených
68

Týmový asistent v oboru zahradní a krajinné tvorby

15

14

28

Stavbyvedoucí zahradních a krajinných úprav

25

10

42

Historie a současnost zahradní a krajinné tvorby

15

5

43

Střešní zahrady

5

5

38

Kvalifikovaný stavitel koupacích jezírek

30

7

22

Dílna – dlažby z přírodního kamene

5

10

26

Schodiště a zídky z přírodního materiálu

5

10

31

Stavíme se dřevem - můstky, pergoly, terasy

5

5

20

CELKEM

200

Týmový asistent v oboru zahradní a krajinné tvorby
Modul 1 (3 dny): Řízení času a
vlastní osoby - Koordinace týmu Pracovní techniky a organizace
administrativy - Personální management - Komunikace a informační tok - Korespondence
Modul 2 (3 dny): Smluvně právní
podklady - Uzavírání a potvrzování
smluv – Vybrané kapitoly
z obchodního a občanského zákoníku - Kalkulace - Cenové poptávky
- Sestavování nabídek

Modul 3 (3 dny):
Počítačové dovednosti
Modul 4 ( 3 dny) exkurze,
Brno - Denisovy sady, Špilberk
Ţidlochovice - zahradnické
centrum firmy Hortiscentrum
Valtice - bylinková zahrádka Tiree
Chmelar
Lednice: zámecký park, Akademická zahrada v areálu Zahradnické
fakulty , trvalkové záhony ZF
Rakousko, Tulln - “Die GARTEN
TULLN”

Sádek - parkové realizace u zámku
Třebíč - soukromá rodinná zahrada
oceněná v soutěži Zahrada roku
Modul 5 (3 dny) – rozpočtování
s vyuţitím IT Praha - lektor Ing.
Jiří Zabranský, Brno - lektor Ing.
Martin Malý. Obsah semináře:
Práce s programem SW KROS plus
a ceníky ÚRS: Plochy a úprava
území, Zemní práce: sestavení
rozpočtu, úprava nabídky, výstupy
z programu, importy / exporty,
kalkulace nákladů.

80

318

Zpráva o činnosti SZÚZ 2011
Kvalifikovaný pracovník v péči o zeleň
První výukový blok se uskutečnil
21. – 25. 2. ve Křtinách u Blanska.
Cílem bylo seznámit účastníky
s teoretickými znalostmi, jakýmsi
„zahradnickým desaterem―. Od
druhého dne do tohoto bloku zapojili i účastníci vzdělávacího programu
„Stavbyvedoucí zahradních a krajinných úprav―.
Témata a lektoři:
Nauka o rostlině - půdoznalství,
výţiva rostlin, Lektor: Doc. Ing.
Vítězslav Hybler, Ing. Petr Škarpa,
Ph.D.
Vytyčování – vyměřování:
Karel Fučík
Práce s půdou: Ing. Josef Straka,
Ph.D.

Historie a současnost zahradní a krajinářské tvorby – 1. část
Místo konání: Olomouc a okolí
Termín konání: 13.- 17.6 .2011
Lektoři:
Ing. Radmila Fingerová, Ing. Petr
Mičola, Ing. Radek Pavlačka

Olomouc - obnova aleje ve Smetanových sadech, Sv. Kopeček a nové
krajinářské úpravy v areálu ZOO
Čechy pod Kosířem – zámecký park
Mikroregion Haná, Terezské údolí

Přednášky - historie krajinářské
architektury
Exkurze: Olomouc:
Univerzita Palackého - nádvoří
rektorátu, nádvoří knihovny, nádvoří
pedagogické fakulty, okolí Arcibiskupského muzea

Těšetice, Smrţice, Mořice - příklady
tří vesnic, které díky iniciativě starostů obklopených dobrým týmem naplňují zásady Evropské úmluvy o krajině (realizace výsadeb v krajině,
realizace biocentra, úvozové cest a
mnoho dalších ukázek zdařilých
realizací)

Květinové záhony: Ing. Tatiana
Kuťková, Ph.D.
Ochrana rostlin: Doc. Ing. Ivana
Šafránková
Výsadba dřevin, péče o dřeviny:
Ing. Martin Vlasák, Ph.D.
Zakládání trávníků a péče o trávníky: Ing. Josef Straka, Ph.D., Ing.
Marie Straková, Ph.D.
Pro konání praktické části bylo 68
účastníku tohoto výukového programu rozděleno do pěti menších
skupin podle sídla firmy tak, aby
měli všichni moţnost prakticky
vyzkoušet základní pracovní operace při zakládání zeleně a péči o
zeleň. Praktická část bude pro

kaţdého účastníka obsahovat 4
výukové dny. V říjnu se uskutečnily
dvě dvoudenní dílny pro účastníky
z Moravy.
Praktická část, Frýdek – Místek,
Paskov
Lektoři: Rostislav Ivánek, Tomáš
Zeman, Ing. Marie Straková Ph.D.
Praktická část, Rousínov,
Lektoři: Ing. Marie Straková PhD.,
Ing. Jaromír Opravil
Náplň praktické části: Obdělání
půdy , zakládání záhonů, výsadba
keřů a stromů, zaloţení trávníku
výsevem a pokládkou trávníkovým
kobercem, poznávání trav, péče o
trávníky, řez keřů a stromů.

Zpráva o činnosti SZÚZ 2011
Stavbyvedoucí zahradních a krajinných úprav
První výukový blok tohoto vzdělávací kurzu byl totoţný s kurzem
„Kvalifikovaný pracovník v péči o
zeleň. (viz předchozí strana). Realizační tým vychází ze skutečnosti,
ţe pracovníci středního managementu i ti, kteří zakázky přímo
realizují, by měli obdrţet stejné
výchozí informace. Tématem druhého výukového bloku, byly: Komunikační dovednosti - Vedení jednání – Manaţerské dovednosti – time
management.

Třetí, tentokrát dvoudenní, výukový
blok byl věnován Kalkulacím
v zahradní a krajinářské tvorbě.
Tento vzdělávací program patří k
nejobtíţnějším co do obsahové
náplně a lektorů. Část kurzu budou
zajišťovat němečtí lektoři. V roce
2012 tedy budou probíhat dva kurzy
s tím, ţe se dokončí kurz započatý
v roce 2011 a zahájí kurz roku
2012.

Další témata budou následující:
Uspořádání pracoviště, Smluvně
právní podklady, Pojistné případy,
Prováděcí plán a výkaz prací, ,
Bezpečnostní předpisy, Objednávání a nákup materiálu, Vyuţití subdodavatelů, personálu, strojů,
Plánování postupu stavby, Zařízení
staveniště, denní plán staveniště,
Kontrola kvality – vady stavby,
Odborné exkurze.

Dlaţby z přírodního kamene – dílna
Místo konání: Řeznovice u IvančicTermín konání: 18. - 22. 7. 2011 a
25. - 29. 7. 2011
Pro konání dovednostních dílen
jsme v rámci projektu pronajali na
tři roky halu v Řeznovicích. Oblouková hala se skládá z několika
částí a umoţňuje rozdělit pracovníky do pracovních skupin s různým
zadáním. Do této haly jsme také
nechali navézt veškerý materiál,
především různé typy dlaţeb.

V hale byla připravena jednotlivá
pracoviště včetně podkladového
materiálů. Odborným garantem této
dílny byl Ing. Vojtěch Halámek a
jako lektoři dílnu vedli pracovníci
z firmy GRANO Skuteč.
Teoretická část – seznámení se
s problematikou a způsoby provádění dlaţeb

vání práce, sekání dlaţby (výukový
materiál kostka 10/12, oblouková
dlaţba, mozaiková dlaţba)
- oblouková dlaţba z kostky 10/12,
mozaiková dlaţba – oblouková,
nepravidelná dlaţba – lámaná
Exkurze: příklady zdařilých i špatných realizací dlaţeb v okolí Ivančic
a Brna.

Praktická část - rozměření ploch,
zakládání dlaţeb a způsoby zahajo-

Schodiště a zídky z přírodního materiálu, Řeznovice – výuková hala, 17. - 21. 10., 24. – 28. 10. 2011
Lektoři: Vojtěch Halámek, Karel
Fučík, Miroslav Horník, František
Novák, Tomáš Koloušek
Teoretická část:
Kámen a kamenné stavby v
zahradní architektuře, problematika
stavby kamenných zdí – zakládání,
drenáže, konstrukce a statika,
způsoby pokládky kamene,
kamenické nářadí, příprava a
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vytyčování staveniště – díla, návrh
modelového díla.
Praktická část:
Založení a stavba suché kamenné
zídky, štětování, opracování a
dělení kamene, praktická stavba
kamenné zdi na ztracenou spáru s
pojivem.
Založení schodiště – praktický
výpoč et , o p rac ov án í blo ků
schodiště, vytvoření zámků,

sestavení schodiště, různé způsoby
zahradních schodišť.
Dokončovací kamenické práce,
záklop – hlava kamenných zdí,
obruby a výplně ploch.
Stavba schodiště a výplní, dlažby z
pískovcového masivu, z řezaných
desek skládaných na sebe, zdivo
na maltu.Stavba kamených skalek
a potoků – praktické cvičení v
ukládání kamenů do svahu.

Zpráva o činnosti SZÚZ 2011
Střešní zahrady, Bášť, 8. 8.- 12. 8. 2011
Pro konání vzdělávacích programů
„Střešní zahrady― a „Stavíme se
dřevem― zvolil odborný garant Bc.
Josef Vokál lokalitu v Bášti u Líbeznic.

Témata a lektoři:

a pergol na střešních zahradách

Ing. Ivan Misar, Ph.D.: Seznámení
s druhy pouţitelných izolací

Ing. Eduard Chvosta: Extenzivní
zelené střechy – nové a netradiční
druhy rostlin

Společně se svými spolupracovníky
tam vybudoval velký stan, který
slouţil jako přednáškový sál, jídelna
a zároveň jako prostor pro praktická
cvičení, protoţe jsme museli být
připraveni na jakékoliv počasí. Ti
odváţnější účastníci kurzů bydleli
ve vlastních stanech a atmosféru
pionýrských táborů jenom dokreslovala vynikající strava připravovaná
v polní kuchyni.

RNDr. František Šrámek, CSc.:
Střešní substráty

Ing. Petr Novotný: Ukázky instalace
pouţitelných hydroizolací.

Bc.Josef Vokál: Extenzivní zelené
střechy a střešní zahrady - po
celou dobu dílen ukázka materiálů
pro realizaci zelených střech
Ing. Tomáš Gabriel: Extenzivní
střechy a intenzivní střešní zahrady
Libor Laštovička: Praktické ukázky
montáţe prvků pro zhotovení palub

Ing. Ivana Řeháková: Rostliny
pouţitelné v realizacích
Praktické dílny: zhotovení dlaţby
na rektifikačních podloţkách, horkovzdušné spojení hydroizolace a
instalace hydroizolace , instalace
geotextilií, hydroakumulačních a
drenáţních prvků, osázení střechy
sukulentními rostlinami vč. zajištění
proti vodní a větrné erozi
Exurze: Central park – Ţiţkov,
ČSOB – Radlická, OC Nový Smíchov, Botanická zahrada Troja

Stavíme se dřevem, Bášť – 15. 8.- 19. 8.

Přednášky a přednášející:
Libor Laštovička: Praktické ukázky
montáţe prvků pro zhotovení palub
a pergol – seznámení s problematikou spojovacích materiálů
Prof. Ing. Arch. Martin Rajniš: Historie a současnost dřevostaveb ve
světě i u nás
Vlastimil Pekárek: Povrchová úprava dřeva, lazury a oleje, problematika dřevokazných hub a škůdců

František Anderle: Praktická dílna:
pouţití elektrických a ručních nástrojů na obrábění dřeva, zhotovení
pergoly

ARA Konárovice – druhy exotických
dřevin pouţitelných v exteriérech

MgA. Martin Kloda: Drobná dřevěná
architektura v zahradách

Velký Osek - venkovní paluby,
zastřešené a nezastřešené pergoly

Praktické části: Ivica Nadj, Bc.
Josef Vokál, zhotovení paluby z
exotických dřevin a příprava pro
zhotovení pergoly.

Výţerky – MgA. Lukáš Gavlovský –
atypické dřevěné prvky v zahradách

Exurze:

Petr Růţička: práce za pouţití
původních tesařských nástrojů

Kvalifikovaný stavitel koupacích jezírek, 10. – 13. 10. 2011, 7.-9. 11.2011
V říjnu jsme zahájili patrně nejsloţitější vzdělávací kurz, jehoţ délka je
30 dnů. Celkem se uskuteční třikrát.
Do kaţdého ročníku se přihlásilo
20-25 účastníku. Kurz je rozdělen
do několika výukových modulů, kde
se prolínají teoretické a praktické
části. Na polovinu teoretické části
(cca 11 dnů) zajišťujeme lektory
z Německa a Rakouska. Přednášky
jsou simultánně tlumočeny do češtiny.
Lektor: Carsten Schmidt
Historie, základní principy,
dimenzování stavebních variant,

práce na vzorových příkladech, ,
plánování koupacího jezírka.Zemní
práce, okraj jezírka, vstupy do vody,
způsoby oddělení koupací zóny od
regenerační. Použití přírodního
kamene v koupacím jezírku, dřevo,
potoky, vodopády, břehy, typické
chyby.
Lektor: Karel Fučík
Vytyčování a vyměřování,
Lektor: doc. Ing. Vladislav Horák
- teoretická část: Výkopy,
příslušné normy, bezpečnost práce,
pažení výkopů, snížení hladiny

podzemní vody/vody ve vrstvách.
Lektorka: Ing. Jana Nováková
Nauka o betonu, betonáž, využití
kamene, Drenáţe, odvodnění
Lektor: Josef Vokál
Stavby ze dřeva - materiály, zpracování, spoje, konstrukční ochrana
dřeva, nářadí, konstrukce. Stavby
ze dřeva- praktické cvičení
Lektor: Ing. Rudolf Milerski
Drenáže, odvodnění
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Co nás čeká v roce 2012
Veletrh FOR GARDEN
expozice členů SZÚZ a svazu,
organizace semináře
Trendy při tvorbě zahrad
(22.– 25.3. 2012)
Soutěţ mladých zahradníků
Lipová ratolest
Třinec
(2.– 4. 5.)
Exkurze ELCA
Holandsko (květen.)
Exkurze Český ráj
(září )
Veletrh Zelený Svět
(31.8 – 1.9.)

Příprava certifikačního systému
pro členy SZÚZ
Vydávání časopisu INSPIRACE
ve vlastní reţii
Spolupráce se SZKT
Příprava technologií
Rozšiřování webových stránek
včetně části určené pouze pro členy
Rozšiřování nabídky sluţeb
pro členy SZÚZ

Spolupráce na projektu
Rozšíření nabídky odborného
zahradnického vzdělávání pracovníků středních škol“
se Zahradnickou fakultou
Mendelovy univerzity
(zelené střechy, koupací jezírka)

Sekce biobazénů,
koupacích a okrasných jezírek
Shromáţdění členů sekce
8.—9.2.

Příprava realizace a administrace
projektu

Realizace kurzu „Kvalifikovaný
stavitel koupacích jezírek― v rámci
projektu Zahradnická perspektiva

Zahradnická perspektiva

(50 školících dnů)

celkem 190 výukových dnů

Odborné semináře a exkurze

Pořádání soutěţe
Park roku a Zahrada roku 2012

Představenstvo SZÚZ a kancelář v roce 2011
Představenstvo 2011

Ředitelka

Tajemnice

Asistentka

Rostislav Ivánek , předseda

Koordinátorka projektu ZP

Manažerka projektu ZP

Finanční manažerka projektu

Karel Fučík– místopředseda

Ing. Jana Šimečková

Ing . Hana Pijáková

Ing . Zuzana Stáňová

Mobil: 777581544

Mobil: 775581544

Mobil: 7753177598

simeckova@szuz.cz

pijakova@szuz.cz

stanova@szuz.cz

Mgr. Lukáš Gabriel, Ing.
Vojtěch Halámek

Mobil: 777581544, 775581544
Telefon/ fax:
(00420) 542 2104355
E-mail: info@szuz.cz

Ing. Lech Rzeszut,
Bc. Josef Vokál
Ivo Weiss, DiS.

Svaz zakládání a údržby zeleně
Křídlovická 68
603 00 Brno

Revizní komise 2011
Ing. Martin Přibyl

www.szuz.cz

Ing. Jiří Šimka
Jaroslav Pešička

Zprávu o činnosti sestavila Ing. Jana Šimečková,
leden 2012, foto archiv SZÚZ
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