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SVAZ 
ZAKLÁDÁNÍ 
A ÚDRŽBY 
ZELENĚ

PŘIJĎTE NÁS 
NAVŠTÍVIT DO NAŠÍ 
GREEN KANCELÁŘE 
V OTEVŘENÉ 
ZAHRADĚ 
NA ÚDOLNÍ 33, 
602 00 BRNO

Pohovořit s námi můžete na těchto 
mobilních číslech. Volejte:

Janě Šimečkové 777 581 544
Haně Pijákové 775 581 544
Míše Brázdové 725 745 421

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

Sledujte naší svazovou činnost 
na www.szuz.cz, facebooku a 
uzavřené FB skupině SZÚZ členové.

Peníze nám posílejte na 
č. ú. 156433910/600, GE Moneta Money 
Bank nebo Fio Banka 2301112937/2010.

Oficiálně jsme spolek vedený u 
Krajského soudu v Brně, L8536
IČO: 26529831, DIČ:CZ26529831.

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně

11/2019

VÁŽENÍ A MILÍ 
ČLENOVÉ,

jak jsem již předeslala v předchozím zpravodaji, 
listopadové vydání bude věnováno výsledkům
soutěžní přehlídky PARK roku 2019,
podíváme se blíže na aktivity mezinárodní organizace
ELCA, které jsme od svého vzniku členy
a v kurzu byly i zelené střechy!
V listopadu se rovněž pilně pracovalo na nejnovějším vydání
časopisu Inspirace, které v první polovině
prosince najdete ve svých poštovních schránkách.

Přeji Vám pěkné počtení
Vaše kancelářská zahradnice Hana

Zasedání představenstva svazu se uskutečnilo 5.11. - v Českých Kopistech, v předvečer konání 
konference Zeleň ve městech a obcích Ústeckého kraje, které jsme byli odborným garantem. 
Mezi hlavní body jednání patřila příprava Shromáždění členů SZÚZ (28.1.2020 Litomyšl) či 
soutěže mladých zahraníků Lipová ratolest (Bystřice u Benešova). Zápis najdete na stránkách 
svazu, v oddíle Pro členy, který je přístupný pouze po přihlášení.



PARK ROKU
PARKEM ROKU 2019 JSOU TYRŠOVY SADY V PARDUBICÍCH, 
OCENĚNÍ SMĚŘUJE I DO PRAHY A ZLÍNA

Vítězem soutěže Park roku 2019 se na základě rozhodnutí odborné poroty stala revitalizace Tyršových sadů – Podzámeckého parku v Pardubicích. 
Druhým místem porota ocenila dvě díla: Stříbrná medaile ozdobí Čelakovského sady v okolí Národního muzea v Praze a Velískovu zahradu ve Zlíně-
Malenovicích. Třetí místo získala obnova centrální části Královské obory Stromovka v Praze. O titul Park roku 2019 se ucházelo čtrnáct parků, což 
je nejvíce v historii odborné soutěžní přehlídky, kterou pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně již od roku 2003. Členové odborné poroty hodnotili 
přihlášené parky v polovině září. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 6. listopadu na Hradě v Litoměřicích u příležitosti konference Zeleň 
ve městech a obcích Ústeckého kraje.
Tak toto je úvod k tiskové zpávě, jejíž plné znění si můžete přečíst na našich stránkách: http://www.szuz.cz/cs/horni-prave-menu/pro-media/
park-roku-2019-vysledky/  Novinkou letošního ročníku bylo jeho grafické pojetí. Navázali jsme spolupráci s grafičkou Markétou Grohovou, 
která mu dodala modernější a vzdušnější look, souhlasíte?
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PARK ROKU
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN NA HRADĚ V LITOMĚŘICÍCH 
 
Slavnostní předání cen se uskutečnilo v rámci konference Zeleň v obcích a městech Ústeckého kraje, která se konala 6.-7.11. v Litoměřicích. A 
proč právě zde? Právě do Litoměřic, konkrétně Jiraskových sadů, putovalo ocenění PARK ROKU z předchozí soutěžní přehlídky, která se konala v 
roce 2017.  Zastupitelé města tehdy přišli s myšlenkou, že by se předání cen dalšího ročníku mohlo uskutečnit právě u nich, na Hradě, u příležitosti 
uspořádání konference věnované veřejné zeleni, jejímž odborným garantem by se svaz stal. Myšlenka byla převedena ve skutečnost, osvědčila se 
a nám by se zamlouvalo, kdyby se z ní stala tradice.
Na slavnostním večeru nás velmi potěšila účast nejvyšších představitelů města, vysoká účast hostů a rovněž nás mile překvapil zájem členů - 
neučastníků soutěže o účast na vyhlášení oceněných děl.
Velké poděkování patří ještě jednou našim partnerům s finanční účastí firmě Agrocar, Floravil a ITTEC. Bez nich by to nešlo!  

Ředitelka svazu Jana Šimečková celý večer moderovala                                  Martin Přibyl z firmy Acris (druhý zprava) s oceněním za 2. místo

Aleš Kurz přebírá cenu Václav Weinfuthera od Ireny Konvalinkové                  Bratři Gabrielové převzali hned dvě ocenění, od SZKT a Svazu školkařů
      

Bylo našlápáno ;-)                                                                                                 Jarek Pešička (první zprava) převzal ocenění nejen za firmu Garpen                       
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ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
                                
Dne 17. října 2019 se v Krakově uskutečnilo zasedání presidia ELCA, kterého se za nás zúčastnil Petr Halama a Jana Šimečková, která se  
v následujícím příspěvku pokusí ve stručnosti informovat o tom, čím se ELCA v současnosti zabývá.

PRESIDIUM
V průběhu léta byl zvolen poslední člen presidia ELCA, kterého volily zástupce firem – členové Comittee of Firms. Firmy si za svého zástupce 
vybraly Yasina Otuzoglu z Turecka. Prezidium ELCA aktuálně pracuje v tomto složení: 
Prezident: Henrik Bos (Finsko), lobby a výměnný program
Viceprezident pokladník: Lutze von Wurmb (Německo), finance
Viceprezident: Neil Huck (Velká Británie), living green a technická podpora
Viceprezident: Catherine Muller (Francie), PR, komunikace, marketing
Viceprezident: Yasin Otuzoglu, členové Výboru firem
V budoucnu budou členové presidia společně s kanceláří navštěvovat členské země (dle jazykové vybavenosti)

STANOVY
Zástupci všech sedmnácti zemí přítomných na zasedání podepsali nové znění stanov. Při této příležitosti se na popud Martina Gajdy z Polska 
rozproudila diskuse o tom, jakým způsobem jsou nominováni členové do presidia. Jednou z diskutovaných možností je i zastoupení podle regionů 
(sever, jih, východ, západ). Je totiž zřejmé, že problémy například západních států mohou být odlišné, než států z jižní a východní Evropy. Závěrem 
bylo řečeno, že vše záleží na aktivitě jednotlivých zemí, protože kandidáta může postavit kdokoliv. 
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ČLENSTVÍ VE VÝBORU FIREM (COMITTEE OF FIRMS - COF)
Členství ve Výboru firem (Comittee of Firms - CoF) je spojeno s členstvím v národních asociací, tzn. že pouze členové národních asociací mohou 
být členy CoF. Pouze tehdy, neexistuje-li v zemi národní asociace, mohou být firmy pouze členy CoF. Roční členský poplatek do CoF je 175 €.
Přehled členů CoF 
2019 = 171  
2018 = 189 
2017 = 196 

VÝMĚNNÝ PROGRAM ELCA
Výměnného programu, tzn. přijímání nebo vysílání stážistů se mohou zúčastnit pouze členové CoF. Proč?
Motivovat mladé zahradníky-krajináře a pracovníky ve členských firmách 
Možnost profesního růstu – učit se navzájem
Předávání zkušeností – jak pracují kolegové v jiných zemích
Možnost najít zahraniční obchodní partnery
Zlepšit jazykové dovednosti a seznámit se s jinou kulturou

Máte-li zájem o bližší informace, navštivte webovou stránku http://www.elca.info/exchangeform.php  
Pro bližší informace a odpovědi na otázky pište na exchange@elca.info 

ČLENSKÉ ZEMĚ ELCA
Členské příspěvky do ELCA jsou stanoveny v roční výši 1 200 € + 12 € za každého člena.

Země   Počet členů  ELCA poplatky v €
Rakousko  176    3 312
Belgie   501    7 212 
Bulharsko  33    1 596
Česko   96    2 352
Dánsko   198    3 576
Finsko   125    2 700
Francie   2 677   33 324
Německo  3 914   48 168
Nizozemsko  1 083   14 196
Velká Británie 519    7 428
Řecko   53    875
Irsko   91    2 292
Itálie   39    1 668
Lucembursko 30    450
Malta   4    1 248
Norsko   76    2 112
Polsko   28    1 536
Španělsko  82    2 184
Švédsko   96    2 352
Švýcarsko  1 272   16 464

ELCA lobby brožura
ELCA vydala novou brožuru „We take care for a green and liveable Europe“. Brožura je připravena především pro EU Green Week 2020, jehož 
tématem je biodiverzita. Brožuru najdete zde: http://www.elca.info/viewreport.php?REF=123 
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ELCA TREND AWARD 2020
Každé dva roky ELCA pořádá soutěž ELCA Trend Award. Cílem je vybrat projekty, které ukazují současné a budoucí oborové trendy. Pro rok 2020 
bylo jako soutěžní země vybráno Švédsko.  Mottem ročníku 2020 je „Vliv zeleně na lidské zdraví, pohodu a vzdělávání“
Nominované projekty: 
Harplinge Elder Residence, Halmstad Halland
International School in Lund – Skåne
Tulseboda Brunnspark Olofström in Blekinge
Täby health track outside Stockholm
Ängskyrkogården Visby
Porota nominovaná ELCA navštíví nominovaná díla v červnu 2020, vítěz bude oznámen na výstavě GaLaBau 2020. 

EXKURZE VÝBORU FIREM 7.-9. KVĚTNA 2020, NIZOZEMSKO
Egbert Roozen představil program exkurze do Nizozemska, jehož profesní svaz Branchevereniging VHG slaví příští rok stoleté výročí.  
Účastníci exkurze navštíví rezidenční projekty ve Wassenaar a Haagu, například japonskou zahradu v Clingendael a zahradu v Muzeu Voorlinde, 
kterou navrhl známý krajinářský architekt Piet Oudolf. Druhý den, v sobotu, je na programu tzv. „inovativní zeleň", například Dakpark Rotterdam, 
kde byl vytvořen rozhlehlý park na střeše nákupního střediska. Dalším objektem bude zelená střecha na nemocnici Erasmus Medical Center. 
Účastníci se potom přesunou do Delft, kde navštíví nový park v centru města na střeše železniční tratě. Projekt dokládá benefity zeleně - 
snižování hluku, hospodaření s dešťovou vodou, chladící efekt, sociální funkce.  

KALENDÁŘ ELCA 
2020 jaro Nizozemsko, prezidium 7. května, 8.-9. května exkurze
2020 podzim Finsko, 27. srpna prezidium, 28.-29. srpna exkurze 
2021 jaro Česká republika
2021 podzim Španělsko Valencie
2022 jaro Turecko Istanbul
2022 podzim Floriada Nizozemsko
2022 Kanada
2023 jaro Německo Mannheim
2023 WorldSkills Lyon, Francie 13.–16. září
2023 Lucembursko

V příštím zpravodaji Vás budeme informovat o dění v jednotlivých zemích.
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INFO OD MLADÝCH ZAHRADNÍKŮ
 

Report od předsedy SMZ Martina Straky

Dne 15.11. proběhlo v Praze setkání členů Sekce mladých zahradníků (SMZ) s cílem představit připravovaný program na příští rok, pobavit se o 
dalších možných aktivitách sekce a blíže se seznámit. Jelikož má SMZ právě v této lokalitě početnou členskou základnu, rádi bychom se v příštím 
roce více soustředili také na západ republiky, přičemž myslím, že toto příjemné setkání položilo solidní základ rozšíření našich aktivit právě do 
hlavního města.

Ve dnech 27.-29.11. se tři naši členové ujali stánku na Dnech zahradní a krajinářské tvorby, aby zde blíže představili myšlenku organizace 
sdružující mladé zahradníky. Podařilo se navázat několik zajímavých kontaktů a oslovit nové potencionální členy. 

Zatímco letošní rok byl pro nejmladší sekci SZÚZ spíše o učení, získávání zkušeností a kontaktů, v příštím roce bychom rádi nabídli podstatně 
atraktivnější a pestřejší program, který nebude situován pouze do Brna a okolí, ale také do dalších částí republiky, kam postupně pronikáme.

Lenka Hloušková s Martinem Strakou na stánku SMZ v Luhačovicích. Třetím reprezentantem byl Oliver Csillagi.

Sekce mladých zahradníků je určena mladým lidem z České republiky se zájmem o zahradnickou profesi. Svým členům nabídne odborné 
exkurze, přednášky, školení a možnost praxí v zahradnických firmách. Studentům napomůže získat kontakty na domácí i mezinárodní 
zahradnické scéně a umožní nahlédnout do českých provozů, což je v dnešní době velice důležité a přínosné. Sekce hodlá spolupracovat s 
obdobnými organizacemi napříč Evropou a účastnit se mezinárodních setkání mladých zahradníků.
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SEMINÁŘE V RÁMCI PROJEKTU ZELENÉ STŘECHY 
JAKO SOUČÁST ZELENÉ INFRASTRUKTURY SÍDEL 

Projekt je podporován Ministerstvem životního prostředí

V listopadu jsme uspořádali celkem tři odborné přednášky věnující se osvětě zelených střech. ZeS považuje za jednu ze svých povinností 
informovat širokou odbornou, ale i laickou veřejnost o prospěšnosti zelených střech, jejich fungování, realizaci i údržbě a v neposlední řadě o 
nástrojích a opatřeních, kterými by se jejich realizace na území naší republiky podpořila a rozvinula.
12.11. Brno, 62 účastníků, 14.11. Ostrava, 38 účastníků, 22.11. Liberec, 42 účastníků

Vždy nás velmi potěší příznivé ohlasy :)

Dobrý den,
mnohokráte děkuji za celý seminář a materiály - tištěné i digitální! Byla jsem nadšena!
Seminář se konal v krásném prostředí Otevřené zahrady, což bylo samo o sobě osvěžující, no a také jednotlivá témata semináře a poskytnuté 
informace považuji za velmi užitečné. O schválených standardech pro střešní zahrady jsem nevěděla, jelikož běžně střešní zahrady neřeším, (když je 
třeba, vycházím z materiálů ze studia oboru ZaKA) ale určitě se už jejich navrhování nebudu bát :-).
V neposlední řadě Vám patří velké díky za velice příznivou cenu semináře, což jako matka na rodičovské dovolené moc moc oceňuji a kvituji s 
povděkem!

Přeji do dalších let hodně úspěchů v propagaci a proškolování tématu střešních zahrad
zdraví MJ, projektantka

HOUBOVÉ CHOROBY OKRASNÝCH DŘEVIN
Ve spolupráci s Ing. Jiřím Rozsypálkem z univerzity MENDELU jsme uspořádali 21.11. v Otevřené zahradě seminář věnovaný tématu houbových 
chorob, který byl novinkou našeho vzdělávacího portfolia. 

Vážená paní Pijáková,
děkujeme za uspořádání přínosného a poutavého semináře a za zaslaná skripta. Již vím komu ze svých přátel doporučím vaše služby. Věřím, že se na 
vás znovu s radostí obrátíme.

S pozdravem
Ing. VP, Městský úřad Jaroměř

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
  POZNAMENEJTE SI PROSÍM DO SVÝCH DIÁŘŮ...
10.12.             Shromáždění členů ZeS, Brno 
10.12.   Vánoční setkání, Morava, Brno  
15.1.               Zelená burza - pořádá Svaz školkařů ČR 
16.01.   Perenarium - workshop o trvalkových výsadbách, Brno
20.01.   začíná veletrh Infotherma ( koná se 20.-23.1. v Ostravě)
28.01.    Shromáždění členů SZÚZ, Litomyšl
06.02.   začíná veletrh Střechy Praha (koná se 6.-8.2.)
06.02.    seminář Druhově pestré porosty, Brno
18.02.   seminář Výsadba dřevin, Brno
25.02.   seminář Druhově pestré porosty, Praha
5.03.    workshop Řez ovocných dřevin, Dřevčice
21.04.    Lipová ratolest, (koná se 21.-23.4 v Bystřici u Benešova)
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