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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,
velmi bychom si přáli, abychom se mohli již osobně potkávat
na svazových akcích. Tradiční exkurzi členové–členům
připravujeme letos na Zlínsku, v termínu 17.-19.6. a rádi
bychom ji spojili i s oslavami 20. výročí založení svazu. Akce
je koncipována tak, že si budete moci vybrat, jestli se
zúčastníte celého programu nebo pouze oslav. Podrobně
exkurzi představujeme uvnitř zpravodaje.
O všech akcích vás informujeme mailem a v uzavřené
facebookové skupině SZÚZ členové. Kdo ještě nejste členy,
prosím, přidejte se do skupiny, jste srdečně vítáni!
Přeji vám pěkné počtení o dubnovém svazovém dění
Vaše kancelářská zahradnice
Hanka

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, Moneta Bank nebo
Fio Banka 2301112937/2010.
Oficiálně jsme spolek vedený
u Krajského soudu v Brně, L8536
IČO: 26529831, DIČ: CZ26529831

Malá ochutnávka z plánované exkurze členové–členům. Navštívíme zahradu ve
Vizovických vrších, kterou projektoval a realizoval Pavel Jugas, firma Anima Horti.
Oceněna byla stříbrnou medailí v soutěži Zahrada roku 2020.
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Děláme krásné zahrady a vaříme skvělé pivo
Možná víte, že k oslavě výročí SZÚZ, která se uskuteční v rámci
exkurze členové–členům 17.-19.6. na Zlínsku, je plánováno
podávat „výroční, vlastními silami uvařené", výborné
pivo. Protože tento na světě třetí nejrozšířenější nápoj (1. voda,
2. čaj, 3. pivo, 4. mléko, 5. káva), pro zajímavost v ČR je to 1. pivo,
2. víno, 3. slivovice, 4. voda atd., musí 42 dnů ležet, aby to byl
poctivý ležák, bylo pro účel výročí SZÚZ uvařeno 30. 4.
2021. Várka dopadla dobře, je uvařené mírně kolem 12°,
směrovalo se do mírné hořkosti, uvidíme jak se ještě upraví při
ležení... (možná bude organizovaná za měsíc "generální"
ochutnávka..) Podle dohody a předpokládaného počtu účastníků
na akci se pivo dá v červnu do sudů a zbytek nalahvuje, pokud by
kvůli covidu exkurze nebyla, tak se více nalahvuje a rozveze nebo
rozešle...??? Než pivo ochutnáte, můžeme prozradit, že je
se na co těšit. U várky se postupně aktivně vystřídalo
několik našich členů, všichni z okolí Frýdku-Místku,
Ostravy, Havířova, Třince, Karviné.., ale také přijela
delegace z Třebíče. Hlavní sládek, který vše řídil, se jmenuje
Mojmír Velký. A jistě je zajímavé, že ležák bude tzv. dvakrát
chmelený. Pokud někoho zajímá, kdo chmelil, tak věřte, že to
provedly ruce z nejzodpovědnějších. Byli to bývalí předsedové
představenstva SZÚZ Martin Závodný a RosŤa Ivánek. Domníváme
se nyní již oprávněně, že se jistě nejen ti, co vařili, ale i všichni
členové Svazu na hotový ležák těší…

a pokud to není zásadní překážka, využít princip systém hlasování
Demokracie 2.1. podle metody matematika Karla Janečka / tzv.
D21 moderní způsob hlasování budoucnosti /, a tedy takto :
Hlasuješ jenom jedenkrát, ale za to se vyjádříš ke všem 3 názvům,
tedy rozděluješ / a odebíráš / více hlasů. Název, který je pro Tebe
přednostní dostává Tvé +2 hlasy. Název, který se Ti líbí jako druhý
v pořadí, dostává Tvůj +1 hlas. Název, který se Ti líbí nejméně,
dostává Tvůj –1 hlas. ( Metoda hlasování Demokracie 2.1. zatím
funguje v praxi v současnosti jenom u obdobných organizací jako
je SZÚZ , ale třeba také např. při realizaci participativních rozpočtů
ve městě New York v USA. Stávající současní "běžní politici a běžné
systémy" se této metody zatím obávají...)
Protože je vařeno a k ležení uloženo v čarodějný den a noc 30.4.–
1.5. a je to pivo ke 20. výročí založení svazu, vymysleli jsme
k výběru do ankety tyto tři názvy
A) : ZAHRADNÍČEK KOUZELNÍČEK
B) : ČARODĚJNÝ ZAHRADNÍČEK JUBILEJNÍ
C) : ZAHRADNÍČEK DVACÁTNÍČEK
HLASUJTE ZDE, vaše hlasy přijímáme do 19.05.2021
Za volné regionální sdružení MSL SZÚZ firem
RosŤa, Martin, Honza
Martin Závodný chmelí

Rosťa Ivánek chmelí

Ze Severní Moravy a Slezska přišel návrh, aby členové
SZÚZ byli do procesu přípravy výročního piva pro svaz
"zataženi" a pomohli v anketě vybrat název na etiketu, která
bude mít na sobě samozřejmě logo 20 LET SZÚZ.
Členové z Moravskoslezské "buňky", kteří vařili, se nemohou na
názvu shodnout. A zvou tedy všechny kolegy z celého SZÚZ,
aby se zapojili, pokud chtějí, a v rámci dubnového
newsletteru hlasovali v anketě o název, který Svazové
Výroční Pivo ponese. Kdo bude hlasovat, tomu bude zaručeně
pivo chutnat ještě více...:-). Dále navrhujeme pro větší zábavu
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 4 / 2021
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SMZ - sekce Mladých zahradníků
Mladí zahradníci se sejdou v Brně,

Propojení mladých zahradníků s firmami

přijďte taky!

Pro bližší propojení studentů s praxí jsme na našem
webu spustili portál „Praxe“, kam mohou zaměstnavatelé
umisťovat své nabídky pracovních příležitostí, jež jsou určeny
primárně studentům. Veškerá získaná data budou následně
distribuována jak mezi naše členy, tak studenty zahradnických
oborů. Osobně věřím, že může tato služba pomoci firmám najít
během sezóny potřebnou pracovní sílu a studentům zároveň
umožnit získání pracovních zkušeností v rámci pracovních aktivit,
které jsou pro ně skutečně zajímavé!

V neděli 25.4. jsme měli ve večerních hodinách schůzi rady. Opět
jsme k diskuzi prostřednictvím WhatsApp skupiny pozvali také
členskou základnu a řešili jsme zásadní otázku: „Chceme dále
pořádat webináře?“ Shodli jsme se, že nechceme. Chceme
se zase začít potkávat v reálu, poznávat se osobně a
budovat si skutečné osobní vazby, zkušenosti a
vzpomínky! Pokud se tedy zlotřilý virus čínské chřipky opět
nezačne nespoutaně šířit a naše vláda se neuchýlí k opětovnému
zpřísnění protiepidemických opatření, budeme se potkávat
primárně osobně! Online akce můžeme využít, až bude venku
opět sychravo. To však v nadcházejících měsících zřejmě nehrozí.

Za radu SMZ
Martin

Tedy, v sobotu 29. května pořádáme v Brně, v areálu
Veřejné zeleně města Brna na Špilberku, celodenní
arboristický workshop pro nováčky i zasvěcené, kde si
s lektorem a naším členem Valentinem Cristinim, reprezentujícím
LDF Mendelu, nejdříve probereme teorii, abychom se následně
v odpoledních hodinách podívali na zoubek praktickým úkonům
řezu, bezpečnostním vazbám, hodnocení stability stromů a
stromolezení (vzhledem k BOZP praktická ukázka). Registrace na
GoOut, odkaz na našem webu a Facebooku. Jste srdečně zváni!

Pomyslnou třešničkou na dortu našeho dubnového
snažení je nová kolekce triček, o která se postarala naše
místopředsedkyně Bětka spolu se svou ségrou Ančou!
Kupujte na našem webu, je to fakt bio bavlna!
A hned v červnu, konkrétně v pátek 18.6., si dáme v Brně repete.
Tentokrát však nepůjde v první řadě o vzdělávání, ale především
o zábavu! Jelikož jsme se coby rada před vypuknutím pandemie
scházeli povětšinou v brněnském podniku Music Lab, právě
zde jsme si zarezervovali stage, kde obvykle probíhají
koncerty začínajících kapel, abychom sem pozvali členy
sekce, sponzory a všechny příznivce a podporovatele!
Proběhne zde vyhlášení soutěže Pohár mladých
zahradníků a hlavně se konečně všichni potkáme, blíže
seznámíme a společně pobavíme. Bohatý doprovodný
program zaručen. Přijďte taky, pokud to opatření vlády dovolí!
Vstupné je dobrovolné, start v 17 hodin.
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Vybírejte zde: https://mladizahradnici.t-shock.eu/cs/

PS: Kancelář svazu i Radu SMZ velmi mrzí kolize termínu 18.6.
se svazovou exkurzí na Zlínsku. Abychom podobné situaci
v budoucnu předešli, domluvili jsme se na sdílení pracovního
kalendáře akcí svazu s mladými zahradníky.
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Exkurze členi - členům
Exkurze pro členy - Zlín a okolí
17. - 19. června 2021

Proč právě Zlín? Na málokterém místě, vyjma Prahy, se sešlo tolik děl zahradní a krajinářské tvorby oceněných
v našich soutěžích, jako ve Zlíně a jeho blízkém okolí. Jako by tam Baťův duch vnesl nějaký punc kvality… Proto jsme se
rozhodli směřovat letošní svazovou exkurzi s dřívějším názvem „členové členům“ právě sem, navíc převážná většina děl, která
navštívíme, je dílem našich členů. Bezesporu jim vévodí společnost ACRIS zahrady s.r.o., která se podílela na realizaci tří
oceněných parků. Park Komenského je vítězem soutěže Park roku 2015 a soutěžní přehlídky Park desetiletí, revitalizace
Gahurova prospektu získala v roce 2014 druhé místo a v roce 2019 se na pomyslné stříbrné příčce umístila Velískova zahrada
v Malenovicích. Průvodcem po těchto třech parcích nám zajisté bude Martin Přibyl a zástupci města Zlín, jejichž přístup k městské
zeleni je příkladný. Pokusíme se zajistit i účast autorů projektů.
Neopomeneme navštívit loňskou stříbrnou zahradu ve Vizovických vrších, která je dílem členské firmy Anima Horti s.r.o.,
průvodcem bude autor projektu Pavel Jugas, který nám pomáhá exkurzi připravovat. Zavítáme i do Vizovic do areálu společnosti KOMA
MODULAR, kde znovu postavili modulární pavilon se zelenou střechou, který získal před pěti lety na Světové výstavě EXPO
v italském Miláně bronzovou medaili za architekturu. Dílo ateliéru Chybík+Krištof teď slouží jako administrativní budova a veřejné
výstavní centrum. Zelená střecha na někdejším českém pavilonu nabízí posezení a bylinkovou zahradu s výhledem na areál firmy,
přírodu i Vizovice.
To je jen malá ochutnávka děl, která za dva dny na Zlínsku navštívíme. Tedy doufáme, že se to podaří, protože jako naschvál patří
Zlínsko mezi nejhůře postižené oblasti covidem-19.
Po celou dobu exkurze budou našimi průvodci Radka Fingerová a Petr Mičola, těšit se můžete na večerní povídání nejenom
o Baťovi, Zlínu, ale také vynikající krajinářské architektce Kateřině Tuzarové, jejíž některá díla také navštívíme.
A nakonec, když covid dá, oslavíme i těch dvacet let od vzniku našeho vašeho Svazu zakládání a údržby zeleně. Třeba i
s nějakým překvapením!

Zelená střecha na někdejším českém pavilonu nabízí posezení a bylinkovou zahradu s výhledem na areál firmy KOMA MODULAR,
přírodu i Vizovice.
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Asociace biobazénů a jezírek
Mezinárodní kongres

Do letošního 3.ročníku soutěže Koupací jezírko roku je přihlášeno
celkem 10 děl. Díla bude hodnotit odborná porota ve složení:
• Ing. Tomáš Gabriel - jednatel firmy Gabriel s.r.o., zahradník,
realizátor koupacích jezírek a biobazénů, předseda Rady ABAJ
• Ing. Jiří Hájek - jednatel firmy Green engineering s.r.o.,
zahradník, realizátor koupacích jezírek a biobazénů, člen Rady
ABAJ.
• Ing. Petr Formánek - jednatel firmy Fortina projekt s.r.o.,
znalec v oborech projektování a stavebnictví, specializace
vodohospodářské stavby, opatření proti suchu, autorizovaný
inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT č. *00011298*
• Ing. Martin Pecina - jednatel firmy Pecina s.r.o. - okrasné
vodní plochy, realizátor koupacích jezírek, populizátor ryb v
okrasných jezírkách.

Asociace biobazénů a jezírek je jedním ze zakládajících členů
mezinárodního sdružení IOB (International Organization for
Natural Bathing), které vzniklo v září 2009 u příležitosti pátého
mezinárodního kongresu koupacích jezírek v Meranu. IOB tehdy
založilo jedenáct národních organizací zabývajících se touto
problematikou a od roku 2011 IOB reprezentuje více než 400
subjektů a firem, které se zabývají především plánováním a
výstavbou přírodních koupališť.
Vždy jedenkrát za dva roky je IOB ve spolupráci s jednou členskou
zemí spolupořadatelem mezinárodního kongresu koupacích
jezírek a biobazénů. V pořádí jedenáctý se letos uskuteční
v portugalské Albufeiře ve dnech 6.-7. října. Stejně jako
předchozí roky i letos plánujeme, že ABAJ uhradí náklady
spojené s tlumočením a zve všechny své členy k účasti na
této nejvýznamnější akci jezírkářského oboru.

Letošní Tour de ponds se uskuteční v termínu 2.-3.6. a vy ji budete
moci sledovat spolu s námi prostřednictvím sociálních sítí... Porota
během ní najezdí přes 1000 km od Prahy, přes České Budějovice
až po Čeladnou v Moravskoslezkém kraji. Kromě porotců pojedu
já, abych zajistila co nejhladší průběh celé akce a Jana Šimečková,
která pro vás připraví super reportáž do Inspirace. Musíme
nahradit neúčast Petra Mičoly, našeho mistra pera, který se pro
velké pracovní vytížení musel bohužel místa v porotě protentokrát
vzdát...
Oceněná díla budou vyhlášena v rámci semináře Koupací
jezírka a biobazény, dne 22.6. v Brně. Hlavním
přednášejícím bude dlouholetý realizátor a propagátor koupacích
jezírek Jiří Šimka.
Náš velký dík patří rovněž podporovatelům soutěže, kteří
nám pomáhají uskutečnit soutěž Koupací jezírko roku,
jejímž cílem je dostat koupání ve vodách čištěných bez
chemie do povědomí odborné i laické veřejnosti a
poukázat na kvalitní firmy, které umí taková díla stavět.
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Zaregistrovat k účasti se můžete zde: https://kongress.iob-ev.com/
tickets/
Jako každý rok jsou organizované doprovodné hvězdicové cesty,
které vám mají zpříjemnit přesun v rámci dané země, povětšinou
z hlavního dopravního uzlu na místo konání kongresu. Tentokrát je
to z lisabonského letiště... Více informací najdete zde: https://
kongress.iob-ev.com/shop/sternfahrt/
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Vzdělávání v době covidové
TOUR DE CIBULOVINY A EFEMÉRY – 4.5.2021

AutoCAD základní kurz – konečně!

AKCE ZRUŠENA
Těšili jsme se, že budeme moci po delší době uskutečnit exkurzi
s nádechem jara tradičně po Dendrologické zahradě v Průhonicích
s názvem Tour de Cibuloviny a efeméry. Lektor Adam Baroš nalákal
účastníky na jarní aspekt cibulovin a podrostů, rašící trvalky a
společné sdílení zkušeností s diskusí. Vše bylo domluvené,
zbývalo poslat devatenácti přihlášeným podrobné instrukce.
V pátek 30. dubna, jsme se dozvěděli, že pořádáním akce bychom
porušili mimořádné opatření vlády ČR vydané 29. dubna, které
stále zakazuje (mimo mnoha jiného) spolkové akce, stejně jako
vzdělávací akce. Nezbylo tedy než Tour de cibuloviny na poslední
chvíli zrušit. Spousta práce přišla vniveč, vracely se peníze
za vložné, vystavovaly se storna a dobropisy, ale nejhorší
byl ten pocit zmaru a zoufalství, protože další podobná
akce má následovat už 18. května. Ředitelku Janu to natolik
rozčílilo, že dokonce napsala dopis ministru zdravotnictví, kde ho
žádá o to, aby vzdělávacím akcím pod širým nebem udělil
výjimku. Uvidíme, jak to dopadne...

Člověk by si myslel, že naplánovat a zrealizovat takový
kurz AutoCAD bude hračka. Domluví se termín, kurz se
vypíše a nabídne účastníkům, kteří se na kurz přihlásí.
Ovšem opak je pravdou, zvláště když je k takovému
kurzu potřeba příslušný hardware i software.

První termín byl 20. – 22. 10. 2020, kdy měl dodavatel Everesta
dokonce převézt do Průhonic mobilní IT učebnu, ovšem
koronavirus termín zhatil, stejně jako následující 2.-4. 12. 2020.
Nedovedli jsme si představit, jak s ohledem na náročnost
technického vybavení (2 monitory, mikrofon, kamera, …)
uspořádat kurz on-line, což je dosud jediná možná forma.
Nelze ale jen tak ležet s rukama v klíně, proto jsme se rozhodli
s Everestou pro konání kurzu online. Lektor souhlasil, od účastníků
jsme zjistili, zda mají potřebné technické vybavení pro kurz a
navrhli jim s ohledem na sezónu a časovou dotaci kurzu (24
hodin) konání ve středy ve 4 blocích po dobu 4 týdnů v termínu
(21.4., 28.4., 5.5., 12.5.) Zatím se konaly již 3 bloky tohoto kurzu
pro sedm účastníků. Jak se kurz vydařil, jestli byl přínosný a co
říkají účastníci, o tom vás budeme informovat příště.
Kurz se uskutečnil v rámci projektu Hortulanus. Podrobně vás
informujeme o všech aktivitách spojených s projektem na
následující straně.

Připravujeme pro vás
18.5.
24.5.
17.-19.6.
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 4 / 2021

Tour de Pereny, Průhonický park
Zelené střechy a statika, webinář
Exkurze členi-členům, Zlínsko
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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

Kurzy uskutečněné v dubnu
Termín konání
21.4.2021
23.4.2021
23.4.2021
28.4.2021

Doba konání
08:00 – 14:30
08:00 – 12:00
12:30 – 16:30
08:00 – 14:30

Název
AutoCAD základní kurz I. část
Permakultura I. - Jedlé květiny a rostliny
Permakultura I. - Jedlé květiny a rostliny
AutoCAD základní kurz I. část

Místo konání
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE

Co plánujeme na další měsíce
Víme, že aktuálně probíhá sezóna, zakázek máte „nad hlavu“ a vaše zaměstnance potřebujete v terénu. Proto vás nyní nebudeme
„zahlcovat kurzy“ v takovém rozsahu jako v uplynulých měsících. Aktuální nabídku nyní budeme omezovat na velmi úzký výběr
kurzů. Nechceme projekt zastavit úplně, na druhou stranu školit nyní kurzy oborové zahradnické nedává smysl.
V měsíci květnu se soustředíme na administrativu projektu, abychom Vám mohli zaslat přehled kurzů, které absolvovali vaši
zaměstnanci.

Kurzy plánované v dalších měsících
Termín konání
5.5. a 12.5. 2021
17.5. a 19.5. 2021
20.5. a 21.5. 2021
7.6. a 9.6. 2021
15.7.2021
21. a 22.7. 2021

Doba konání
8:00 - 14:30
8:00 – 16:30
8:00 – 15:30
8:00 – 16:30
9:00-17:30

Název
AutoCAD – základní kurz I. pokračování
Finanční řízení
Dlažby z přírodního kamene 2.sk.
Cash flow
Letničky – záhony z přímých výsevů
Kalkulace nákladů - ÚRS

Místo konání
ONLINE
ONLINE
Prezenční, Oslavany
ONLINE
Prezenční, Průhonice
Prezenční, Brno

Důležité kontakty
Veškerou komunikaci za technické a manažerské kurzy zajišťuje společnost Kanu systém s.r.o. V případě, že se chcete informovat o
aktuálním dění u TECHNICKÝCH kurzů, obraťte se na Lucii Dočekalovou, s kterou proberete veškeré podrobnosti konání technických a
manažerských 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
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ZELENÉ STŘECHY
ZELENÁ STŘECHA ROKU 2021
Odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně vyhlásila už 8. ročník soutěže Zelená střecha roku 2021. Uzávěrka
přihlášek skončila 30. dubna 2021. Do soutěže se přihlásilo celkem 16 děl z toho 6 do soutěžní kategorie rodinná zelená
střecha a 10 do kategorie Veřejná zelená střecha – na objektu veřejného nebo podnikatelského charakteru. Hodnocení
soutěžních děl proběhne 7.-8.6. 2021, v tuto chvíli se dokončuje nominace do odborné poroty, která ujede přes 1000 km v průběhu
dvou dnů od Ostravy, Brna, po Prahu a Plzeň.
Všechna přihlášená díla se představí na webové stránce www.zelenastrecharoku.cz, kterou právě plníme dodanými texty a fotografiemi.
Od 15. května do 15. června 2021 proběhne hlasování veřejnosti.
Vyhlášení výsledků se, doufáme, uskuteční v Otevřené zahradě Nadace Partnerství v Brně, 25. června 2021.
Děkujeme všem všem partnerům, kteří soutěž Zelená střecha roku 2021 podporují a bez nichž bychom tuto soutěž nemohli
pořádat.
Poděkování patří generálnímu partnerovi: AGRO CS a.s.
Hlavním partnerům: ISOVER, Saint Gobain Construction Products CZ a.s., SEDUM TOP SOLUTION s.r.o., BB Com s.r.o., RETEX, a.s.
Partnerovi: Asociace výrobců minerální izolace
Mediálním partnerům: ASB a EARCH
Soutěž dále podpořili: Nadace Partnerství, Česká rada pro šetrné budovy, z.s.

Fotografická ochutnávka: Administrativní budova ČSOB, Praha, Radlická. Foto Tomáš Souček
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20 let od založení SZÚZ
Ohlédnutí za historií vzniku
Svazu zakládání a údržby zeleně – I.
Ze vzpomínek Jaromíra Opravila
Jak a kde to vlastně všechno začalo
Na semináři Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT)
v Luhačovicích roku 1998 svolal Filip Dienstbier setkání zástupců
realizačních firem a při sugestivním vystoupení se nás snažil
přesvědčit k vytvoření sekce realizačních firem v rámci SZKT.
Vysvětlil nám řadu předností, jež by takové společenství mohlo
mít. Byl znechucen předchozími neúspěchy, až později mi došlo,
co bylo příčinou: byl to strach organizátorů o jejich firemní knowhow. Báli se, aby svou činností nepodporovali konkurenci, a tak se
vlastně nepřipravovali o zakázky… Netušili, že vše je přesně
obráceně, že společným postupem se dá mnohem více získat než
ztratit… Na luhačovickém setkání jsme se dohodli, že po Novém
roce založíme sekci realizací. Vyměnili jsme si kontakty a těšili se
na to, co přijde. Setkali jsme v únoru 1999 v Olomouci, bylo nás
přibližně dvacet, zvolili jsme „přípravný výbor“, jehož předsedou
byl zvolen Jiří Pšenčný zastupující firmu Arborea Rakovník. Pověřili
jsme jej jednáním se správní radou SZKT tak, abychom řádně
naplnili všechny náležitosti nutné pro vznik sekce. Nová sekce byla
tedy na světě a začala pracovat. Do plánu činnosti si dala 2 úkoly.
1.Vytvořit technologie zakládání a údržby zeleně
navazující na nově přijaté normy DIN tak, abychom co
nejvíce ztížili práci nekvalitním firmám a dali
investorům, zejména úřadům, do rukou materiál, o nějž
by se mohli opřít při vyjednávání o tom, jak má být
zakázka provedena. Tento úkol si vzal na starosti Jirka
Pšenčný. Do jeho plnění se mu podařilo zaangažovat Ing.
Vítěslavu Ondřejovou, Ing. Danu Švédovou a Ing.
Františka Smýkala. Tento tým skvělých lidí a odborníků
se pustil ihned do práce a začal vytvářet technologii
výsadby stromů.

našeho typu setkal a slíbil zaslat kontakt. Po nějaké době jsme
opravdu obdrželi kontakt na evropskou asociaci sdružující národní
svazy realizačních firem (ELCA).
Napsali jsme dopis s žádostí o setkání s představiteli ELCA za
účelem výměny informací a možnosti našeho vstupu do ELCA.
Bohužel náš dopis byl bez odezvy. Pak se ale stalo něco zvláštního.
Po povodních v roce 1997 přicházela do České republiky pomoc
z různých koutů světa. Část pomoci přišla také z holandského
Veenendaalu, družebního města Olomouce. Obyvatelé
Veenendaalu vybrali mezi sebou značnou část finančních
prostředků a chtěli, aby část bylo použita na společnou výsadbu
lipové aleje. Město pověřilo naši firmu ZAHRADA Olomouc
přípravou výsadby společné aleje. V den D přijely dva autobusy
Holanďanů, každý si do připravené jámy zasadil a označil svůj
strom a jeden strom vysadil i starosta města Veenendaal.
Asi po 14 dnech nám přišla informace z ELCA, že by k nám rád
přijel jejich prezident Eris Van Ginkel, abychom jeho návštěvu
připravili. S radostí jsme souhlasili a pozvali pana Ginkla na
setkání zahradníků v rámci Dnů zahradní a krajinářské tvorby
pořádané SZKT v Luhačovicích. Vše bylo řádně připraveno, včetně
překladatelky a doprovodného programu. S panem Ginklem jsme
propovídali spoustu hodin, ukázali mu Zlín i Luhačovice. Získali
jsme spoustu informací, nejen o evropském svazu, ale také o
firmách pracujících v našem oboru v západní Evropě. Při povídání
se ukázalo, že pan Ginkel bydlí ve Veenendaalu a je blízkým
přítelem starosty, který se mu po návštěvě Olomouce zmínil, že
jsem si mu postěžoval, že se nám nedaří zkontaktovat s
evropskými zahradníky.
Dnes už bychom informace hledali internetu. Ale tehdy?

2.Navázat kontakt na evropské zahradníky a pokud
možno se co nejlépe připravit na vstup do Evropské unie.
Tento úkol jsem dostal na starosti já.
Ač jsem se ptal všech, o kterých jsem si myslel, že by mohli něco
o „společnosti zahradníků v Evropě“ vědět, nedařilo se mi žádnou
konkrétní adresu zjistit. Až Ing. Jozef Munka se s organizací

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 4 / 2021

Zleva: Jaromír Opravil, Erris van Ginkel (tehdejší president ELCA,
Antoine Berger nastupující president ELCA)

9

20 let od založení SZÚZ
Proč vznikl Svaz zakládání a údržby zeleně vedle SZKT?
ELCA sdružuje národní svazy jejichž členy jsou firmy podnikající
v oboru. Organizace jako SZKT, která tehdy sdružovala fyzické
osoby a ne firmy (rodná čísla a ne IČO, jak často říkal Filip
Dienstbier) se nemohla členem ELCA stát a tím také samozřejmě
nemohla získávat informace, účastnit se společných setkání a
využívat dalších předností členství. Na základě tohoto zjištění mě
Rada sekce realizací pověřila přednést Správní radě požadavek,
aby SZKT umožnila členství i firmám. Spolu s Janou Šimečkovou,
která rovněž v tu dobu pracovala ve Správní radě SZKT jsme
připravili návrh a pravidla pro členství firem v SZKT. Tuto žádost
jsme přednesli Správní radě, která usoudila, že o tak závažné
záležitosti nemůže rozhodnout sama a svolala jednání do
Olomouce, kam pozvala členy SZKT, aby o tomto tématu jednali
a přijali stanovisko. Po dlouhé a bouřlivé diskusi přijalo
shromáždění jednoznačné doporučení: neumožnit, aby se členy
SZKT mohly stát firmy. Realizační firmy si prý mají založit vlastní
organizaci. Tímto doporučením se pak řídila i Správní rada SZKT.
Dnes se toto rozhodnutí zdá být nelogické, protože nedlouho po
vzniku SZÚZ oprášila SZKT náš návrh a přijala pravidla pro členství
firem v SZKT. Zřejmě tehdy panovala obava z možného nárůstu
vlivu bohatých firem na činnost Společnosti… Dodnes důvodům
tohoto rozhodnutí moc nerozumím. Nicméně byl dán impuls ke
vzniku SZÚZ.

Dne 13. února 2001 jsme opět svolali do Olomouce
setkání zástupců realizačních firem, kterých se sešlo
deset a oficiálně tak vznikl Svaz zakládání a údržby
zeleně. Zakládajícími členy byly firmy:
• EDEN s.r.o. (Brno) zastoupená Ing. Milošem Netolickým
• GARPEN (Tišice) zastoupená Jaroslavem Pešičkou
• Gabriel s.r.o. (Litoměřice) zastoupená Ing. Vladimírem
Gabrielem
• Imramovský-sadovnické úpravy (Praha) zastoupená Petrem
Imramovským
• Květ – Lohmann (Praha) zastoupená Josefem Lohmannem
• Landy s.r.o. (Fryšták) zastoupená Ing. Václavem Krátkým
• Radek Janků, Clematis (Vsetín) zastoupená Radkem Janků
• Veřejná zeleň města Brna zastoupená Ing. Alexandrou Koutnou
• ZAHRADA Olomouc s.r.o. zastoupená Ing. Jaromírem Opravilem
• Zahradní architektura Zábojník (Bystřice pod Hostýnem)
zastoupená Ing. Františkem Zábojníkem
Ten den vznikl Svaz zakládání a údržby zeleně, sepsali jsme
zakládací listinu a přijali první stanovy, zvolili první vedení.
SZÚZ byl oficiálně zapsán do rejstříku Ministerstva vnitra dne
17. dubna 2001.

Jaroslav Pešička, Jaromír Opravil, Vladimír Růžička a Miloš Netolický na zasedání prezidia ELCA v Locarnu.
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