Květen 2021

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
Pohovořit s námi můžete na těchto
mobilních číslech. Volejte:
Janě Šimečkové 777 581 544
Haně Pijákové 775 581 544
Míše Brázdové 725 745 421

Vážení a milí členové,
v měsíci květnu jsme konečně mohli zahájit vzdělávací
semináře, exkurze, komentované prohlídky, workshopy tváří
v tvář... Už nám to chybělo. V Průhonicích jsme představili
účastníkům Tour de Pereny obnovené Podzámecké Alpinum
a na Moravě mohl mistr kameník, pan Horník, opět předávat
svůj um nadšeným zahradníkům a zahradnicím. V červnu se k
naší velké radosti setkáme s mnohými z vás na Zlínsku v
rámci exkurze členi-členům.
Květen byl pro kancelář ve znamení příprav hodnocení
dvou prestižních soutěžních přehlídek, a to koupacích
jezírek i zelených střech, seminářů v rámci kterých se
uskuteční vyhlášení výsledků těchto soutěží, letního
vydání časopisu Inspirace a přípravy již zmiňované exkurze na Zlínsku. Rovněž se
chystá vyhlášení soutěže Park roku a průběžně se pracuje i na Lipové ratolesti, která
bude letos v Krnově. Certifikáty o členství dostaly novou grafickou podobu, finišujeme
s výroční zprávou za rok 2020 i oslavami 20. výročí založení svazu. Ty interní budou
na Zlínsku, celooborové pak v Pardubicích.
Srdečně zdraví vaše kancelářská zahradnice Hanka

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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Výstava DemoGreen
23. – 24. června 2021
areál sportovního letiště Vyškov
Výstava poskytne návštěvníkům komplexní pohled na veškeré
činnosti související s péčí o zeleň a dřeviny a celoroční údržbou
veřejných ploch a komunikací. Primárním záměrem výstavy je
prezentovat stroje a technologie pro realizaci těchto činností, a to s
důrazem na praktické ukázky strojů v přímém nasazení.
Právě předváděcí plochy umožňují jednotlivým vystavovatelům
ukázat své stroje při práci, a to např. při sečení, zemních a
výkopových pracích, zpracování dřeva a bio-odpadu, manipulaci
a dalších činnostech.
Na naší výstavě tak stroje nejen uvidíte, ale hlavně i uslyšíte...
V rámci našeho doprovodného programu si určitě nenechte ujít
Centrum nakladačů a Centrum rizikového kácení.
Centrum nakladačů
Práce, práce a zase práce. Můžete se těšit na kontinuální
předvádění různých značek nakladačů při různých pracovních
činnostech, kdy se jednotlivé stroje budou střídat na speciálně
připravených stanovištích. Ukázky pracovních činností: nakládání
materiálu; kopání, zemní práce; úprava půdy před setím,
zakládání trávníku; manipulace s paletou; manipulace se dřevem
a kmeny stromu; stříhání stromů a náletů a další.

Vstupenky na výstavu
Vstupné na výstavu činí 75,- Kč (zvýhodněná cena platí při
zakoupení v předprodeji do 20. 6. 2021) resp. 100,- Kč (vstupenka
zakoupená po 20. 6. 2021), vstupenka platí pro oba 2 dny výstavy.
Vstupenku je možno zakoupit prostřednictvím sítě smsticket a
samozřejmě také přímo na místě – při vstupu na výstavu (zde
možná platba pouze v hotovosti).
Místo konání výstavy
Sportovní letiště Vyškov se nachází vedle hlavního komunikačního
tahu Brno – Olomouc s napojením na dálniční sít směr Praha,
Bratislava a Zlín. Zajištěna je tak pohodlná dostupnost ze všech
hlavních směru. Na návštěvníky pak ceká profesionálně připravené
zázemí (občerstvení, sociální zařízení, navigační prvky výstavních
ploch aj.). Areál rovněž poskytuje adekvátní prostor pro
bezproblémové zaparkování, parkování je bez poplatku.
Těšíme se na Vás ve středu 23. 6. 2021 (9–18 hod) a ve
čtvrtek 24. 6. 2021 (9–15 hod).

Centrum rizikového kácení
Po úspěšných minulých ročnících se praktikující arboristastromolezec Roman Balšán se svým kolegou opět představí
v Centru rizikového kácení. Předvedou Vám zajímavosti a novinky
z oblasti stromolezectví a arboristiky, zodpoví Vaše dotazy k dané
tematice. Představí Vám pak také skutečnou novinku, kterou ocení
nejen stromolezci, a to systém na vytahování osob principiálně
vycházející z navijáku na břemena.
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Vzdělávání - Akce

Tour de Pereny

Zelené střechy a statika

Podzámecké Alpinum v Průhonickém parku, 18.5.

Odborný webinář

V polovině května jsme po delší odmlce organizovali exkurzi
s názvem Tour de Pereny, Průhonický park. Cílem exkurze byla
návštěva Podzámeckého alpina, které prošlo náročnou obnovou
a seznámení s novými trvalkovými výsadbami. Exkurze byla
zaměřená na kritéria výběru rostlin, technologie zakládání.
Uskutečnily se dvě exkurze jedna dopoledne, druhá odpoledne.
Pohled na alpinum byl opravdu okouzlující. Každý zahradník by
měl v květnu navštívit tuto nádheru, kdy jsou porosty nejkrásnější
a inspirovat se, zrelaxovat pohledem nebo jen načerpat novou
energii. Svahy hrají barvami, porosty se krásně doplňují a
nádherně kvetou.

Dne 24.5. se měl konat webinář s neotřelou tématikou. Zelené
střechy stojí na pomezí zahradnického a stavařského oboru a
vyžadují znalosti z obou oblastí. Jedním ze základních
předpokladů realizace zelené střechy je vhodná statika budovy.
Tento webinář byl specificky zaměřený na problematiku statiky a
zelených střech a umožnil zorientovat se v nejdůležitějších
pojmech týkajících se statiky na střechách. Přednášející Ing. Luděk
Vejvara, popsal vliv zatížení na střešní konstrukci, přiblížil rizika a
pomohl určit, na co si dát pozor. Účastníci webináře obdrželi
předem studijní materiály a mohli se tak připravit lépe na
případné dotazy a diskuzi. Kvůli technické závadě se konání
semináře přesunulo z původního termínu 24.5. o týden na 31.5.

Všechny účastníky přivítal správce Průhonického parku pan Jiří
Šmída, exkurzí nás provedli autoři projektu obnovy paní Jana
Kohlová, Lukáš Hrdinka a Hana Skalková. Vše vyšlo, včetně počasí,
které bylo doslova na objednávku. Děkujeme všem, kdo se
exkurze zúčastnili a všem co nás Alpinem provázeli. Těšíme se na
setkání na další exkurzi nebo odborném semináři.
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Zasedání představenstva
Průhonice 18.5.
Kancelář využila průhonickou exkurzi ke svolání zasedání
představenstva, které se uskutečnilo po dlouhé době face to face
v Dendrologické zahradě od 16-18:30 hod. Nejdůležitějším
bodem jednání byla příprava a organizační zajištění exkurze členičlenům. Představenstvo odsouhlasilo podobu dárkových
předmětů k výročí 20 let od založení svazu, návrh nové podoby
certifikátu o členství. Diskutovalo o otázce potřeby strategického
plánu SZÚZ i o způsobu jeho sestavení. Bylo informováno
o dosavadním průběhu jednání s městem Krnovem o letošním
ročníku soutěže Lipová ratolest a jednalo o kalkulačce nákladů
v oboru ZAKA. Jana Šimečková využila setkání i na rozhovor
s Jarkem Pešičkou pro zářijové vydání časopisu Inspirace. Druhé
číslo vyjde koncem června a v těchto dnes se finišuje s jeho
přípravami.
3

Zelené střechy

ZELENÁ STŘECHA ROKU 2021
Od propagace k plánování a organizaci
Po uzávěrce přihlášek do soutěže Zelená střecha roku nic nekončí, naopak vše začíná. Kromě jiného také propagace přihlášených děl
a plánování trasy na hodnotící tour po zelených střechách.
Od 15. května 2021 bylo zahájeno hlasování veřejnosti pro Zelenou střechu roku. Všechny přihlášky a přílohy jsme "překlopili" do
podoby informací na webových stránkách www.zelenastrecharoku.cz, kde můžete vidět všechna přihlášená díla, dozvědět se podrobnosti
o technické stránce střech i kdo dílo realizoval. Od začátku hlasování veřejnosti jsme na našem facebookovémh profilu Zelené střechy –
ZeS každý den uveřejňovali příspěvky, kde jsme veřejnosti představovali jednotlivá díla. Veřejnost má možnost hlasovat do 15. června
2021. Celkem se do soutěže přihlásilo 16 soutěžních střech doslova od východu až na západ České republiky. Ovšem jak to udělat tak, aby
odborná porota stihla objet zelené střechy během dvou dnů? O tom zase jindy. Po samotném hodnocení odborné poroty bude
následovat v Brně 25.června vyhlášení výsledků v Otevřené zahradě Nadace Partnerství, včetně odborné exkurze po zelených střechách
města Brna. Na následující straně si můžete přečíst pozvánku s podrobným programem.
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Asociace biobazénů a jezírek

Koupací jezírko roku 2021
V průběhu května se připravovala trasa pro hodnocení přihlášených děl odbornou porotou, které se uskutečnilo 2.-3.6. Jak se taková trasa
připravuje? Nejdříve se všechna díla zakreslí do mapy, abychom zjistili, v jak velké oblasti se budeme přesouvat a zda se to dá za dva
plánované dny stihnout objet. Následně se navrhne trasa a pomocí mapy.cz zkompletuje kilometrově a časově. Vybere se místo
přenocování, zajistí se ubytování a termín hodnocení se pošle na odsouhlasení přihlašovatelům. Pak už jen doufáme, že v průběhu jízdy
a hodnocení nenabereme příliš velké zpoždění a že vozidlo bude v perfektním technickém stavu ;-)
Jelikož v době psaní zpravodaje již máme Tour de Ponds za námi, můžu napsat, že letos jsme jezdili první den dle časového
harmonogramu a druhý jsme dali s akademickou čtvrthodinkou…. Řidič-porotce Tomáš Gabriel se osvědčil po všech stránkách a patří mu
velký dík. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v rámci semináře Koupací jezírka a biobazény prakticky dne 22.6. v Hotelu Orea
Santos v Brně. Podrobné informace o Tour de Ponds, oceněných dílech a semináři přineseme v příštím zpravodaji. Mnoho informací
a fotek najdete rovněž v Inspiraci 2/2021, která vyjde koncem června.

Oceněná díla v soutěži Koupací jezírko roku 2021 budou vyhlášena 22.6. v rámci semináře koupací jezírka a bobazény
prakticky a my velmi děkujeme odborné porotě ve složení (zleva) Martin Pecina, Jiří Hájek, Jakub Urbanec a Tomáš Gabriel
za jejich nasazení, odborné znalosti a energii, kterou do porotcování dali.
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Nabídka služeb
Vážení zahradníci, školkaři, milovníci zeleně,

NÁPLŇ PRÁCE:
Rostlinolékařská diagnostika
– odběr vzorků symptomatických rostlin, identifikace patogenů a
škůdců okrasných rostlin pomocí laboratorních metod
– odběr půdních vzorků a vzorků zálivkové vody, interpretace jejich
analýz
Návrhy ochranných opatření
– doporučení použití vhodných biologických přípravků nebo
pesticidů, jejich kombinací a dávkování

jsem absolventkou oboru rostlinolékařství a více než pět let se
věnuji ochraně okrasných rostlin. Vzdělání v oboru jsem si rozšířila
studiem fytopatologie na Mendelově univerzitě a především
během stáží v oblasti Bad Zwischenahnu v severním Německu.
Nadále bych se ráda vzdělávala v problematice zdraví rostlin a
jejich ochraně a věřím, že zkušenosti z praxe a vytrvalá práce mne
budou posouvat dál.
Chtěla bych vám touto cestou nabídnout své služby v diagnostice
a možnost konzultace při implementaci preventivních opatření
nebo při výskytu akutních problémů.
Mé laboratorní zázemí se nachází ve Studenci na Vysočině, odkud
ráda vyjedu za ochrannou rostlin do všech koutů republiky.

– při realizaci vegetačních úprav

Jsem k zastižení na telefonu 723 812 041 nebo emailu
marie@fytopatolog.cz. Pro více informací, prosím,
navštivte www.fytopatolog.cz.

Odborné semináře

Těším se na spolupráci.

– sdílení poznatků na téma choroby a škůdci okrasných rostlin
formou prezentací

S přáním krásného dne,
Marie Bartíková

Rostlinolékařský dozor
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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

Dlažby z přírodního kamene realizováno!

Kurzy uskutečněné v květnu/začátek června

5.5. a 12.5.
17.5. a 19.5.
2.6. a 3.6.
7.6. a 9.6.

AutoCAD – základní kurz I.
Finanční řízení
Dlažby z přírodního kamene 2.sk.
Cash flow

Co plánujeme na další měsíce
Do konce června máme termín pro zpracování monitorovací
zprávy ke kurzům, které proběhly v období od prosince 2020
a byly ukončeny do května 2021. Budeme dávat dohromady
dokumentaci ke kurzům. Od všech zapojených osob budeme
potřebovat doklad, že jsou účastníci kurzů Vaši zaměstnanci tzn.
DPČ/Pracovní smlouvu. V případě, že bychom od Vás nějaký
podklad neměli, budeme Vás kontaktovat obratem.

15.07. 2021, 9:00-17:30
Letničky– záhony z přímých výsevů, prezenčně,
Průhonice
21. a 22.7. 2021
Kalkulace nákladů - ÚRS, prezenčně, Brno

Jsme rádi, že se zhruba po půl roce od doby, kdy jsme vypsali kurz
Dlažby z přírodního kamene, se kurz konečně zrealizoval. Jednou
nepřejí konání kurzu vládní nařízení, jindy sama příroda tím, že
nachystá trošku deštivější počasí. Je těžké v tomto čase plánovat
a realizovat takovéto kurzy. Vše se nakonec podařilo a na
ochutnávku z kurzu se můžete podívat na fotkách. Kurz lektoroval
mistr kameník pan Horník. Věříme, že se blýská na lepší časy
a praktické kurzy budeme moci realizovat čím dál častěji.
Za poskytnutí prostor pro realizaci kurzu děkujeme členské firmě
Exterier Design s.r.o.

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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Sekce Mladých zahradníků

Na samotném konci května, poslední sobotu v měsíci, se mladým zahradníkům podařilo uspořádat arboristický workshop, který se
stal po dlouhé odmlce naší první kontaktní akcí. V brněnském parku Lužánky a v okolí hradu Špilberk jsme si tak užili celý den
věnovaný arboristice, a to jak teoreticky, tak i prakticky. Workshopu nechyběla prezentace stromolezeckých technik, různých systémů
bezpečnostních vazeb či praktické ošetřování mladých dřevin. Rovněž jsme se dozvěděli celou řadu detailních informací o škodlivých
organismech, fungování dřeva nebo reakcích stromů na stres. Počasí nám přálo a celý den se vskutku vydařil.
Doufáme tedy, že se k online akcím uchýlíme nejdříve se špatným počasím a budeme pokračovat v duchu kontaktních aktivit. Nejbližší
takovou jest neformální setkání členů a příznivců SMZ v brněnském Music Labu již v pátek 18.6., kde bychom se rádi
seznámili, blíže poznali a přišli s dalšími plány SMZ na nadcházející měsíce.
Za Radu SMZ
Martin Straka
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