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Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně

SVAZ
ZAKLÁDÁNÍ
A ÚDRŽBY
ZELENĚ
PŘIJĎTE NÁS
NAVŠTÍVIT DO NAŠÍ
GREEN KANCELÁŘE
V OTEVŘENÉ
ZAHRADĚ
NA ÚDOLNÍ 33,
602 00 BRNO

VÁŽENÍ A MILÍ ČLENOVÉ,
poslední měsíc uplynulého roku jsme věnovali
Shromáždění členů odborných sekcí, poprvé v naší
historii on-line formou. Vzhledem k aktuální situaci
jsme je bohužel nemohli, jako v předchozím roce,
zakončit vánočním setkáním s Vámi, našimi členy.
Stále rovněž pokračuje, i když v omezené podobě,
vzdělávání prostřednictvím projektu Hortulanus.
Přeji Vám krásné počtení.

Vaše kancelářská zahradnice
Hana

Pohovořit s námi můžete na těchto
mobilních číslech. Volejte:
Janě Šimečkové
Haně Pijákové
Míše Brázdové

777 581 544
775 581 544
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, Moneta Bank nebo
Fio Banka 2301112937/2010.
Oficiálně jsme spolek vedený u
Krajského soudu v Brně, L8536
IČO: 26529831, DIČ:CZ26529831
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Do roku 2021 kromě zdraví také spoustu osvícených investorů a klientů, kteří
chápou, že parky a zahrady si zaslouží pozornost a péči. Staly se totiž
útočištěm pro všechny trpící uzavřením ve svých domácnostech, nemožností
setkávat se a provozovat oblíbené sporty. Staly se tělocvičnami, kavárnami,
hospodami, kostely, meditačními místy, koncertními i divadelními sály.
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Webináře Zelené střechy
1. prosince se uskutečnil závěrečný webinář z projektu Zelené střechy – šance pro Prahu, který finančně podpořilo
hlavní město Praha. Naše on-line vzdělávání jsme zakončili webinářem na téma podpory výstavby zelených střech. Níže
uvádíme přehled všech témat. V listopadovém zpravodaji jsme vás informovali o pořízení záznamu ze všech webinářů.
Nyní probíhají poslední úpravy a v průběhu ledna pošleme členům ZeS odkazy pro sledování.
12.11., 9:00 - 12:00 Zelené střechy – šance pro Prahu - úvodní webinář pro všechny, kteří se o zelené střechy zajímají
16.11., 9:00 - 12:00 Zelené střechy – projektování
19.11., 9:00 - 11:00 Extenzivní zelené střechy
23.11., 9:00 - 11:00 Intenzivní zelené střechy
26.11., 9:00 - 11:00 Exteriérové zelené fasády – vertikální zahrady
1.12., 9:00 - 11:00 Podporovat zelené střechy se vyplatí

Shromáždění členů ZeS
Historicky první on-line Shromáždění členů ZeS se
uskutečnilo dne 15. 12. prostřednictvím programu Zoom.
Úvodní slovo přednesl předseda sekce Ing. Pavel Dostal.
Byla přednesena zpráva o činnosti a schváleno čerpání
rozpočtu za rok 2020 a předložen návrh činnosti a rozpočtu
pro rok 2021. V rámci doprovodného programu se podělilo
několik členů o praktické zkušenosti a poznatky z praxe při
realizaci zelených střech.

Shromáždění členů ABAJ
Jako první odzkoušeli členové ABAJ online verzi
Shromáždění členů Asociace biobazénů a jezírek. Byla
přednesena zpráva o činnosti a schváleno čerpání
rozpočtu za rok 2020 a předložen návrh činnosti a
rozpočtu pro rok 2021. V rámci doprovodného programu
se Martin Pecina, Jirka Hájek, Ondra Poul a Tomáš
Gabriel podělili o praktické zkušenosti a poznatky
z praxe při realizaci koupacích jezírek a biobazénů a to
jak s pozitivními tak negativními.
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Vyhlásili jsme 3. ročník soutěže Koupací jezírko roku!
Těšíme se na vaše skvělá díla, která soutěž obohatí. Uzávěrka přihlášek je 31.3.

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 12/2020
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Najdete nás na webu www.mladizahradnici.cz!
Mladí zahradníci mají aktuálně zkouškové období a tak nestihli svůj příspěvek zaslat. Srdečně všechny zdraví a
přejí hodně zdraví a adrenalinových zážitků v novém roce! Radu SMZ na PFku skvěle ztvárnila Barbora Pánková.

Inspirace 4/2020 + Ročenka Zahrada roku 2020
V prosinci jste našli ve svých poštovních schránkách čtvrté vydání časopisu Inspirace spolu s milým dárkem v
podobě ročenky věnované všem zahradám, které byly přihlášeny do soutěžní přehlídky Zahrada roku 2020.
Patnáct zahrad, malých i velkých, ve městech i v krajině, od renomovaných i začínajících krajinářských
architektů a s realizacemi zkušených či začínajících zahradníků. Inspirace pro vás i vaše klienty.
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Hortulanus 2021 - odborné vzdělávání členů Svazu
zakládání a údržby zeleně
Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011146

Co je nového v projektu Hortulanus?
Kurzy realizované v prosinci 2020
Termín konání
1.12.

Doba konání

Název

Místo konání

8:30-17:00

7.12.
10.12.
14.12.

8:30-17:00
8:00-13:30
8:30-17:00

MS EXCEL - ONLINE I. - 2. část
Ekonomické minimum I - 1. část
Fakturace a doklady
Ekonomické minimum I - 2. část

on-line
on-line
on-line
on-line

V prosinci jsme připravovali podklady ke zprávě o realizaci ( Zor 3 ), kterou jsme předkládali za období 1.
června – 30. listopadu 2020. Za těchto šest měsíců jsme zrealizovali kurzy v rozsahu 1538,5 osobohodin, za které
si můžeme nárokovat částku ve výši 465 064 Kč.
Přehled aktivit:
• Jazykové vzdělávání – 880 osobohodin (zahrnuje ukončené jazykové kurzy, tj. do srpna 2020)
• Účetní ekonomické a právní kurzy – 258 osobohodin
• Technické a jiné odborné vzdělávání – 198 osobohodin
• Měkké a manažerské dovednosti 160 – osobohodin
• Interní lektor – 48 osobohodin
Realizovaných kurzů nebylo mnoho, s ohledem na zahradnickou sezónu a komplikace spojené s pandemií. Za
toto monitorovací období se podařilo zrealizovat kurz Letničky, Cash flow, Ekonomické minimum, Veřejné
zakázky, Dlažby z přírodního kamene, Obchodní dovednosti, typologie zákazníka, Právní minimum, Mzdové
účetnictví, Novinky v daních a účetnictví. Dále probíhaly jazykové kurzy, které měly velice časté přechody
z prezenční výuky na online výuku.
V minulé zprávě o realizaci (Zor 2) za období 1.12. 2019–31.5. 2020 jsme uplatnili za zrealizované ukončené kurzy
(celkem 1294 osobohodin) částku ve výši 210 976 Kč. Celkem jsme tedy vyčerpali za ukončené kurzy v obou
monitorovacích období 676 040 Kč z přidělených 11 584 219 Kč.
Do vzdělávání se zapojilo 116 účastníků z 46 firem.
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Hortulanus 2021 - odborné vzdělávání členů Svazu
zakládání a údržby zeleně
Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011146

Pokud jde o plnění tzv. indikátorů, ke kterým jsme se zavázali, je to poněkud horší. Z plánovaného počtu 229
účastníků (počítají se ti, kteří absolvovali alespoň 40 hodin vzdělávání) máme splněno 16 účastníků, ve věku nad
54 let jsme dosáhli počtu 3 z plánovaných 23 účastníků (těch, kteří absolvovali alespoň 40 hodin).
Projekt Hortulanus oficiálně končí v březnu 2022, pokud nedojde vzhledem ke koronakrizi k jeho prodloužení,
což je pravděpodobné. Bohužel v současné situaci, která opravdu není lehká pro nikoho, nám nezbývá než kurzy
dál realizovat ve formě, která je přípustná i z hlediska vládních nařízení, a to formou elektronického vzdělávání,
kterou můžeme využívat do 30.6. 2021. V těchto měsících tedy očekávejte nabídku především online kurzů.
Co plánujeme na další měsíce
Plán realizovaných kurzů a nově vypsaných kurzů pro měsíce leden/únor 2021 najdete na další stránce. Aktuální
nabídku Vám zašleme také emailem.
Autoškoly a řidičské oprávnění mají aktuálně výjimku a lze je poskytovat a absolvovat. Co se týká prezenčních
kurzů – Tesařský kurz a Gabiony a zahradní program, ty bychom rádi realizovali, ale bude záležet na aktuální
epidemiologické situaci, která se opravdu mění ze dne na den.

Máte dotaz a nevíte komu zavolat?

 Veškerou komunikaci za technické kurzy zajišťuje společnost Kanu systém s.r.o. V případě, že se chcete
informovat o aktuálním dění u TECHNICKÝCH a MANAŽERSKÝCH kurzů, obraťte se na Lucii Dočekalovou,
s kterou proberete veškeré podrobnosti konání technických kurzů.
Bc. Lucie Dočekalová, mobil: +420 776 376 573, mail: docekalova@kanu.cz

 Pokud budete chtít nějaké podrobností k ostatním školení a kurzům JAZYKOVÝM, ÚČETNÍM,
EKONOMICKÝM, PRÁVNÍM nebo OBECNÉ IT, obraťte se na Míšu Brázdovou.
Ing. Michaela Brázdová, mobil: +420 725 745 421, mail: brazdova@szuz.cz

Co plánujeme na další měsíce?
To se můžete dozvědět v podrobnějším přehledu níže. Aktuální nabídku kurzů Vám zašleme také emailem.

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 12/2020
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Kurzy plánované na zima 2021
Termín konání

Doba konání

Název

Místo konání

11.01.

8:30 - 17:00

Účetní uzávěrka

ON LINE

13.01.

9:00 - 15:30

PERMAKULTURA I. - 1. část

ON LINE

14.01.

9:00 - 15:30

PERMAKULTURA I. - 2. část

ON LINE

14.01.

8:30 - 17:00

Daň z přidané hodnoty I. - 1. část

ON LINE

18.01.

12:30 - 16:30

19.01.

12:30 - 16:30

19.01.

8:00 - 16:30

Právo v zahradní a krajinné tvorbě I. - část 1.

ON LINE

20.01.

8:00 - 16:30

Právo v zahradní a krajinné tvorbě I. - část 2.

ON LINE

20.01.

12:30 - 16:30

21.01.

12:30 - 16:30

21.01.

8:30 - 17:00

25.01.

9:30 - 18:00

26.01.

8:30 - 17:00

27.01.

7:00 - 15:30

GABIONY A ZAHRADNÍ PROGRAM I. - 1. část

28.01.

7:00 - 15:30

GABIONY A ZAHRADNÍ PROGRAM I. - 2. část

prezenční Ostrava

8:00 - 16:00

Řidičské oprávnění skupiny C

prezenční Ostrava

8:00 - 16:00

Řidičské oprávnění skupiny C

8.02.

8 hod.

Pohledávky

ON LINE

9.02.

8 hod.

MS Outlook

ON LINE

17.02.

8 hod.

MS PowerPoint I. - 1. část

ON LINE

18.02.

8 hod.

MS PowerPoint I. - 1. část

ON LINE

22.02.

8 hod.

Smluvní vztahy

ON LINE

18.-22.01.
25.-29.01.
18.-22.01.
25.-29.01.
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Jednání a vyjednávání,
argumentace, konfliktní situace - 1. část
Jednání a vyjednávání,
argumentace, konfliktní situace - 2. část

Jednání a vyjednávání, argumentace,
konfliktní situace I.- 1. část
Jednání a vyjednávání, argumentace,
konfliktní situace I. - 2. část
Daň z přidané hodnoty I. - 2. část
TESAŘSKÝ KURZ (LAVICE, ALTÁN, TERASA)
– základní kurz I. - 1. část
TESAŘSKÝ KURZ (LAVICE, ALTÁN, TERASA)
– základní kurz I. - 2. část

ON LINE
ON LINE

ON LINE
ON LINE
ON LINE
prezenční Brno
prezenční Brno
prezenční Ostrava

prezenční Brno
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Poznamenejte si, prosím, do svých diářů!
25.2., On-line

• Shromáždění členů SZÚZ

27.-29.5. , Lednice&Brno

• Zasedání presidia ELCA a exkurze Výboru firem
my jsme připraveni, ale zda nám covid uspořádání dovolí, nevíme

Vítáme nové členy
V průběhu roku 2020 posílilo řady svazu celkem 10 členů individuálních a 4 obchodní.

 Individuální člen
mohou se jím stát právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které se zabývají zahradní a
krajinářskou tvorbou.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gardeo s.r.o., www.gardeo.cz
KOŇAŘÍK Zeleň s.r.o., www.konarikzelen.cz
New Visit s.r.o., www.newvisit.cz
Azaro spol. s r.o., www.azaro.cz
Živá střecha s.r.o., www.zivastrecha.com
Ing. Vít Ondráček – arboDesign, www.arbodesign.cz
Eva Brátová E-Zahrady, www.zahrady-e.cz
Azeleň s.r.o., www.azelen.cz
OK ZAHRADY s.r.o., www.okzahrady.cz
Tree Green Silesia s.r.o., www.treegreen.cz

 Obchodní člen
mohou se jím stát firmy, které vyrábějí nebo dodávají materiály, výrobky a služby, mechanizační
prostředky a nářadí pro zahradní a krajinářskou tvorbu.
•
•
•
•

ARBORISTICKÁ OBCHODNÍ s.r.o., www.arborobchod.cz
Dawyck s.r.o., www.dawyck.cz
SP Profil s.r.o., www.spprofil.cz
Knauf Insulation, spol. s r.o., www.knaufinsulation.cz

Aktuální seznam všech členů najete na www.szuz.cz a v každém vydání časopisu Inspirace.
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 12/2020
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Komerční prezentace

Nové typy střešních substrátů Florcom
Rok 2020 připravil pro všechny těžká úskalí a mnoho překážek, se kterými se vypořádáváme doposud. Přesto se firmě BB Com
s.r.o. podařilo na realizace vegetačních střech dodat meziročně o 10% více střešních substrátů Florcom.
Vyrábíme substráty pro zelené střechy už téměř 18 let, takže máme v tomto odvětví zahradnického oboru bohaté zkušenosti.
Snažíme se co nejlépe přizpůsobit poptávce z terénu i od projektantů a architektů, ale zároveň chceme dodávat pouze substráty, u
kterých jsme přesvědčeni o jejich kvalitě. Proto používáme jen ty nejkvalitnější české suroviny, které předem testujeme v
laboratořích i na zkušební střeše. V metodice FLL i českých Standardech pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech jsou
důležité parametry, kterých se držíme a možná i proto jsou naše střešní substráty na těch nejprestižnějších projektech posledních
let.
Vždy je ale co zlepšovat. Podíleli jsme se také na revizi Standardů, kde byl mj. přidán typ intenzivního souvrství se speciálním
svrchním vegetačním substrátem vhodným také např. pro výsevy trávníků. Tento typ střešního substrátu dodáváme již delší
dobu pod označením Florcom SSI-R. V minulém roce jsme začali dodávat tento substrát také silocisternami s technologií
pneumatické dopravy, neboli s možností vyfoukání. Dodávka substrátů silocisternami s foukáním má stále větší oblibu. Je to hlavně
proto, že lze na střechu materiál dostat v krátkém čase a navíc bez nutnosti použití další techniky, čili bez dalších nákladů např. na
jeřáb a pracovníky. Vyfoukáním do vzdálenosti okolo 85m lze dopravit a zároveň rozprostřít 43 m3 substrátu za 2,5h. Také proto
jsme náš technický park posílili o další soupravu se silocisternou a budeme tak moci vyhovět více poptávkám současně.
V novém roce 2021 budeme testovat střešní substráty těžšího typu. Bývá po nich poptávka pro extenzivní souvrství s
nízkou vrstvou substrátu. Ta má být co nejvíce odolná větrné erozi a zároveň mít hmotnost, která dostatečně přitíží hydroizolaci. I
tento substrát je vyroben výhradně z českých surovin. Není to jen kvůli nákladům na přepravy materiálů a tudíž nižší vstupní
náklady, ale také kvůli našemu celkovému pohledu na věc.
Vyrábíme substráty na zelené střechy, které zadržují vodu, ochlazují budovy a okolí, fotosyntézou zeleně na střechách a třeba i na
stěnách mění CO2 na kyslík atd. Používáme české materiály a recykláty, které spolehlivě nahradí svými vlastnostmi různé druhy
pemzy, lávy apod. Ty se používají při výrobě střešních substrátů v zahraničí, tzn. hlavně tam, kde se těží. Nepřevážíme do Čech
materiály na dlouhé vzdálenosti a tím také zbytečně nezvyšujeme uhlíkovou stopu při výrobě a dopravě na místo realizace. Navíc
podporujeme české dodavatele materiálů.
Zelené střechy jsou trendem doby. Pomáhají zkvalitnit životní prostředí v našem okolí a jsou jednou z cest udržitelnosti při
současném masivním úbytku půdy důsledkem komerční i bytové výstavby. Díky dotačním titulům jak celostátním, tak i místních
samospráv se realizace zelených střech stávají cenově dostupné pro širokou veřejnost.
Přejeme všem do nového roku hodně zdraví, mnoho úspěchů a těšíme se na spolupráci.

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 12/2020
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Komerční prezentace

Zahrada na míru se stavebnicí
Vyvýšené záhony, opěrné zídky nebo posezení. Díky WoodBlocX snadno a s trvanlivostí přes 20 let.
WoodBlocX nabízí jednoduché řešení pro jakýkoliv prostor - od rovných
ploch po členité a svažité pozemky. Je vhodný pro stavbu vyvýšených
záhonů, opěrných zídek, obrubníků nebo posezení. Oblasti uplatnění
jsou zahrady, balkony, veřejné parky a prostory.
Pohodlné zahradničení ve vyvýšených záhonech ocení každý, kdo si
chce práci na zahradě zpříjemnit. Je mnohem snadnější udržovat
záhon vysoký 45 cm a více, než se plazit na kolenou po zemi. Zahradě
dáte tvar, plevel a tráva nebude prorůstat do záhonu, zemina zůstane
na svém místě i při vydatných deštích a úroda bude bohatší. Vyvýšené
záhony se totiž lépe prohřívají a dřevěné stěny jsou účinnou
překážkou proti nájezdům slimáků.
Nekonečné možnosti tvarů jsou možné díky stavebnicovému systému
WoodBlocX. Tvary staveb se nemusejí omezovat jen na obdélníky.
Záhony a truhlíky tvaru L mohou skvěle rozčlenit prostor mezi terasou
a zbytkem zahrady. Víceúrovňové a terasovité stavby zase zpřístupní
jinak těžko využitelné svahy.
Kromě záhonů je WoodBlocX neocenitelný při stavbě opěrných
zídek. Zídky WoodBlocX nepotřebují žádné základy a staví se rovnou
na terén. Tlak zeminy udrží díky chytrému systému vnitřních opěrných
konstrukcí. Stavba zídky je rychlá, nevyžaduje žádné složité stavební
úpravy a zvládne ji opravdu každý.

Kromě snadnosti stavby je WoodBlocX výjimečný i svou trvanlivostí. Bloky jsou vyrobeny z masivních, dvakrát tlakově
impregnovaných dřevěných hranolů, které se spojují hmoždinkami z recyklovaného plastu. Jakákoliv stavba z WoodBlocX je velmi
pevná a pružná. Minimální prověřená trvanlivost těchto staveb je 15 let, nicméně laboratorní simulace odolnosti dosahuje k
hranici čtvrt století.
WoodBlocX můžete snadno začlenit jak do nově vznikající zahrady, tak do již funkčního prostoru. Nemusíte se bát, že vám pracně
založený trávník zničí těžká technika. Stavění z WoodBlocX zvládne každý, kdo si troufne na lego. Jednotlivé bloky jsou lehké,
takže si je bez větší námahy dopravíte až na dané místo. Nejtěžší prvek váží zhruba 4 kg. Pokud byste přesto měli ze stavby
obavy, nabízíme i montáž na místě. Plánování stavby na míru usnadní online konfigurátory - vše důležité naleznete na
www.woodblocx.cz.
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