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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,
vítám Vás na stránkách červnového zpravodaje, který již
tradičně patří v tomto měsíci zejména soutěžním
přehlídkám prezentujícím koupací jezírka, biobazény
a zelené střechy. Obě soutěže znají své vítěze a my vám je na
nadcházejících stránkách představíme. Třetí soutěž v pořadí,
PARK ROKU 2021, která se ob rok střídá se Zahradou roku,
jsme vyhlásili rovněž v červnu. Uzávěrka přihlášek bude do
konce srpna, hodnocení děl v září a slavnostní vyhlášení
v říjnu v Pardubicích. Ale to už moc předbíhám, tak zpátky
k červnovému dění....
Přeji vám krásné počtení
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

Exkurze členi - členům 2021, Zlínsko
Super akce se skvělými lidmi! Podrobně se o ní dočtete na páté straně našeho
zpravodaje. Za spolupořadatelství děkujeme v tomto roce členským firmám Anima
Horti- Pavlovi Jugasovi a ACRIS Zahrady - Martinovi Přibylovi. Za sobotní, doprovodnou
akci, návštěvu Kroměříže Víťovi Zábojníkovi.
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Vyšla letní INSPIRACE

Druhé číslo našeho oborového časopisu máte již ve svých kancelářích či domovech a my doufáme, že si najdete čas, třeba
během zasloužené dovolené, si jej pročíst. K létu patří voda a vy se můžete dozvědět vše o letošním ročníku a dílech
přihlášených do soutěžní přehlídky Koupací jezírko roku 2021 a samozřejmě mnoho dalšího. Na titulní stránce je koupací
jezírko, které realizovala firma Ivánek-Zeman v Čeladné. Zpříjemňuje pobyt všem hostům boutique hotelu Mezi plůtky... velmi
inspirativní je nejen toto místo, ale i paní majitelka. Rozhodně doporučujeme k osobní návštěvě...
V rámci členství dostává každý člen jeden výtisk zdarma.
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Koupací
biobazén
Koupací jezírko
jezírko aroku
2021 roku 2021
Asociace biobazénů a jezírek zorganizovala již třetí ročník soutěže
Koupací jezírko roku. Cílem soutěže je ukázat odborné i laické
veřejnosti, že je možné využívat ke koupání u rodinných domů či
rekreačních objektů taková zařízení, kde je voda čištěna biologicky
nebo biologicko-mechanicky bez použití chemických prostředků.
Odborná porota hodnotila deset přihlášených děl začátkem června
a udělila ocenění ve třech kategoriích – biobazén, koupací jezírko a
ostatní.

straně je dřevěné molo, které odděluje biobazén od
samostatného jezírka pro ryby.

Výsledky soutěže
Kategorie Biobazén
První místo v této kategorii si odvezla firma Ekogreen za
obdélníkový biobazén v zahradě elegantního domu v
obci Zbuzany západně od Prahy. Kromě dokonalého provedení
a citlivého napojení biobazénu na dům porotce nejvíce zaujalo
ohřívání vody v pomocí tepelného čerpadla a důmyslný lamelový
systém zakrývání vodní hladiny. V přímé návaznosti na obývací
pokoj je pobytová dřevěná terasa, na niž navazuje biobazén o
rozměrech koupací části 7,5 x 4,6 m s hloubkou vody 1,8 m. Pro
děti je k dispozici brouzdaliště s mělkou vodou o hloubce vody 0,5
m. Z ložnice je možné vyjít na druhu, menší dřevěnou terasu,
jakési molo, které umožňuje vstup do vody z jiné strany
biobazénu a zároveň je odděleným, intimnějším prostorem pro
rodiče. Pod molem je umístěna technologie filtrace vody.

Kategorie Koupací jezírko
Jediným zástupcem v této kategorii bylo koupací jezírko pod
Vodárenskou věží v Českých Budějovicích. Do soutěže je přihlásil
Michal Vránek, který si ze slavnostního vyhlášení
výsledků odvezl čestné uznání za inovativní přístup k
přírodnímu čištění vod v jezírkách kategorie I. a II. a jeho
propagaci. Vodní dílo v areálu společnosti ČEVAK je příkladnou
ukázkou koupacího jezírka bez techniky, které imituje přírodní
model stojatých vod jako jsou ledovcová nebo umělá jezera,
například zatopené lomy, pískovny a štěrkovny. Principem udržení
čisté vody, který je také popsán na tabuli umístěné v blízkosti
jezírka, je celkově nízký obsah živin. Toho je dosahováno
především činnosti zooplanktonu (mikroskopických organismů
pasivně se vznášejících ve vodním prostředí) a sedimentací
(usazování těžších nerozpustných součástí na dně). V jezírku
nejsou použita žádná čerpadla ani filtrační technika, která by tento
princip narušila.

Pomyslné stříbro si na krk pověsil Ondřej Poul z firmy 3D
Zahrady za biobazén v Chotěboři. Biobazén
lichoběžníkovitého tvaru je rozdělen na plavací část o šířce 3 m a
délce pěti metrů, která je hluboká 2 m. Na ni navazuje mělčí
koupací zóna. Biofilmové filtry Hydrobalance jsou umístěny ve
filtrační zóně. Koupací část je z jedné strany obklopena mělkou
zónou s vysázenými rostlinami a zónou pro lekníny. Na protější
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Koupací jezírko roku 2021
Kategorie Ostatní
Kategorie Ostatní zahrnuje koupací jezírka čištěná jinými
technologiemi, než jsou ty popsané ve Standardech pro
plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů.
Vítězství v této kategorii si odneslo koupací jezírko u
osamělého stavení nedaleko Pelhřimova. Autorům
projektu a realizátorům Janě a Pavlu Mudrovým z
ateliéru A57 se podařilo jezírko citlivě zakomponovat do zvlněné
krajiny Vysočiny. Porotci ocenili individuální přístup respektující
jedinečnost, ale i ráz okolní krajiny. Koupací jezírko bylo součástí
projektu a realizace nejen celé zahrady, ale i fasády domu.
Kameny použité v jezírku jsou z blízkého okolí, koryto potoka
působí velmi přirozeně.

Cena generální partnera Oase za nejlepší jezírko s Oase
technologií putuje do Nového Bydžova za firemní jezírko
společnosti OK ZAHRADY. Jezírko organického tvaru v
ukázkové zahradě u sídla firmy je maximálně přizpůsobeno
možnosti předvést zákazníkovi, jak může vypadat koupací jezírko v
jeho zahradě. Zvláštností je okno pod úrovní terénu, které
umožňuje nahlédnout pod vodní hladinu.

Seminář Koupací jezírka
a biobazény prakticky
Čestné uznání v této kategorii si zasloužila firma IvánekZeman za mimořádně zdařilé architektonické ztvárnění
koupacího jezírka respektujícího genia loci beskydské
Čeladné. Koupací jezírko potěší návštěvníky dvěstě let starého
venkovského stavení, jehož citlivou rekonstrukcí vznikl moderní
boutique hotel Mezi plůtky, který si získá srdce každého
návštěvníka.
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Předávání cen se uskutečnilo v závěru semináře Koupací jezírka a
biobazény prakticky, který se konal 22.6. v Brně v Orea Resort
Santon. Konferenční sál zaplnilo přes padesát účastníků. Hlavním
přednášejícím byl Ing. Jiří Šimka, který představil komplexně
principy a fungování koupacích jezírek i biobazénů. Na jeho
přednášky pak navázal Michal Vránek, který se věnoval zejména
stavbě koupacích jezírek bez použití přídavných technických
technologií - tzv. „jedniček“. Bezprostředně po jeho přednášce
následovalo vyhlášení oceněných děl v soutěži Koupací jezírko
roku 2021.
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Odborná exkurze
EXKURZE ČLENI ČLENŮM - Zlínsko 17. – 19.6.
V polovině června se konala tradiční každoroční exkurze – „Členi
členům“. Loňský rok byl v režii Moravskoslezských členů, letos
jsme navštívili krásy Zlínského kraje. A proč právě Zlín? Vyrazili
jsme po stopách Bati do jeho města, kde se sešlo mimo jiné i
několik děl zahradní a krajinářské tvorby včetně realizací našich
členů oceněných v soutěžích. Společnost ACRIS zahrady s.r.o., 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. Opravdu velmi pěkné
realizace.

Mimo jiné jsme navštívili zahradu ve Vizovických vrších, která
je dílem členské firmy Anima Horti s.r.o. Tato zahrada byla loni
oceněnou stříbrnou medailí a právem ji náleží tato cena. Úchvatné
místo na kopci, rozkvetlá kopretinová louka s prosekávaným
chodníčkem, prostě vše krásně zapadalo a korespondovalo jak s
domem, tak s přírodou a majiteli domu.

Zavítali jsme i do Vizovic do areálu společnosti KOMA MODULAR,
kde znovu postavili modulární pavilon, který získal před
pěti lety na Světové výstavě EXPO v italském Miláně
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 6 / 2021

bronzovou medaili za architekturu a jeho zelená střecha
pomyslnou zlatou medaili v soutěži Zelená střecha roku.

Kromě děl zahradní a krajinářské architektury jsme navštívili i
muzeum Tomáše Bati. Čtvrteční program patřil přednášce Radky
Fingerové a Petra Mičoly, díky kterým jsme se dozvěděli nejen o
podnikání a životě Tomáše Bati, ale i o jeho malinko opomíjeném
bratru Janu Antonínu Baťovi, který pokračoval v odkazu svého
bratra. Proběhlo také předání certifikátů členským firmám (o jejich
novém designu píšeme na straně deset) a originální představení
jednotlivých firem.
Páteční večer jsme se všichni s posádkou nalodili v přístavu,
propluli jsme zdárně Baťovým kanálem ze Spytihněv do
Napajedel. Při této plavbě došlo ke křtu všech
zúčastněných, po kterém následovalo vylodění v Napajedlích,
kde nás čekala slavnostní večeře u příležitosti 20.let od
založení SZÚZ s čepovaným Jubilejním Čarovným
Zahradníčkem. A jaké čarovné věci se děly pak, to už je jen
tajemství :D

Děkujeme všem, co jste byli s námi, moc rádi jsme vás po
dlouhé době viděly a těšíme se na další krásná a veselá
setkání.
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Zelená střecha roku 2021
Odborná exkurze
Letošní vyhlašování soutěže Zelená střecha roku jsme pojali trochu
jinak než v letech předešlých. Po loňském roce, kdy jsme pořádali
konferenci v Praze pro zhruba 200 návštěvníků jsme letos chtěli
zvolit s ohledem na aktuální situaci trochu menší akci a ukázat i
pěkné příklady zelených střech, které se v minulých letech do
soutěže zelená střecha roku přihlásily. Byl zvolen koncept
dopolední odborné exkurze po zelených střechách
navazující na vyhlášení výsledků soutěže Zelená střecha
roku 2021.
V rámci odborného exkurze jsme měli možnost navštívit Office
park Vlněna - park na podzemních garážích, který získal loni 3.
místo v kategorii Veřejná zelená střecha roku 2020. Po zelené
střeše nás provázel zástupce zhotovitele CTP Invest, spol. s.r.o.
Jakub Teplý .

Druhá zastávka odborné exkurze - sídlo firmy ESSENS s intenzivní
zelenou střechou, které také v minulých letech soutěžilo. Na
zelené střeše nás provázela Ing. Jana Vrbasová z členské firmy Ing.
Jiří Vrbas.

Po této střeše jsme se přesunuli o kousek dál na ZET.office Nová
Zbrojovka - extenzivní zelenou střechu, která získala čestné uznání
za inovativní přístup při realizaci vegetačních vrstev. Na zelené
střeše nás provázela Ing. Petra Helánová z členské firmy Ing. Josef
Zapletal – Zahrady Zapletal.

Posledním navštíveným dílem exkurze byla Vertikální zelená
fasáda u sídla ombudsmana. Toto dílo loni obdrželo mimořádnou
cenu za architektonicky zdařilou vertikální zahradu příznivě
ovlivňující biodiverzitu a mikroklima s průkopnickou technologií
dokládající možnost realizovat funkční vertikální zahrady s
předpokladem dlouhodobé udržitelnosti v podmínkách ČR a za
příkladné hospodaření s dešťovou vodou. Autorem projektu je
Ing. Jana Vrbasové, zhotovitel Ing. Jiří Vrbas.

Další zastávkou byla DADA distrikt - komunitní zelená střecha na
bytovém domě, kde mohou obyvatelé domu pěstovat zeleninu a
mít svůj kousek divoké přírody na střeše.
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 6 / 2021
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Zelená střecha roku 2021
Po posledním navštíveném dílu se všichni přesunuli do
Otevřené zahrady Nadace Partnerství, kde na ně čekal
oběd v zahradě Jubilelním čarovným Zahradníčkem,
který nemohl na čepu chybět. Následoval pak zlatý hřeb celého
odpoledne a to představení soutěžních děl a vyhlášení
výsledků soutěže Zelená střecha roku 2021 v konferenčním
sále. A kdo vyhrál? Jaké střechy byly oceněné? To by bylo na delší
povídání. Výsledky soutěže si přečtěte zde v tiskové zprávě
Po vyhlášení byli sponzoři, soutěžící i všichni účastníci exkurze
pozváni na raut s komentovanou prohlídkou zelených střech v
areálu Otevřené zahrady. Děkujeme sponzorům za jejich podporu,
soutěžícím za jejich přihlášení do soutěže a všem co se odborné
exkurze a vyhlášení účastnili.

Honza Kuchař/ Zahrady Hanyz přebírá ocenění za 2.
místo v kategorii Veřejná zelená střecha extenzivní

Vitaliy Grydzhuk/ Strommy Company přebírá ocenění za
3. místo v kategorii Veřejná zelená střecha extenzivní
Pavel Dostal/ GreenVille service přebírá ocenění za 1.
místo v kategorii Rodinná zelená střecha

Viktor Posolda / LIKO-S přebírá ocenění za 2. místo v
kategorii Rodinná zelená střecha

Jiří Mrtka/ Ekrost přebírá ocenění za 3. místo v kategorii
Rodinná zelená střecha
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 6 / 2021

1. místo v kategorii Veřejná zelená střecha intenzivní novostavba získala střecha na sídle ČSOB v Praze
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sekce Mladých zahradníků
Školní rok je za námi a další akce mladých zahradníků stejně tak!
V pátek 18.6. se nám podařilo konečně setkat ve větším počtu při
večerní akci v Music Labu, kde jsme zároveň vyhlásili vítězku
soutěže Pohár mladých zahradníků, kterou se stala Aneta
Haitová ze Střední zahradnické školy Rajhrad se svou básní
o ideální zahradě (báseň na www.mladizahradnici.cz).

V červnu se nám rovněž vyvedlo nahrát pokračování
podcastu, tentokrát především o problematice a
technologiích hydroponického pěstování zeleniny. Nový
díl jsme zvládli nahrát kontaktně v Pasohlávkách a věřím, že je to
znát nejen na kvalitě zvuku, ale celého rozhovoru.
Na léto jsou také připraveny nové motivy triček, tentokrát jde o
digitalizované obrázky ze skicáku brněnského umělce Jiřího
Kamenskich. A co nás čeká dál?
Vzhledem k nejistým vyhlídkám protiepidemických opatření
neproběhne ani letos mezinárodní kongres CEJH,
nahradí jej alespoň online setkání 1. srpna, kde se zástupci
jednotlivých národů pobaví o alternativních možnostech
mezinárodní spolupráce a kongresech v nadcházejících letech.
Jelikož jsou prázdniny a řadu našich členů tvoří studentstvo, naše
aktivity přes léto se zaměří zejména na přípravu
podzimního programu. Věřím, že se bude opět na co těšit a
čtenářům newsletteru přeji příjemně strávené letní měsíce.
Za Radu SMZ srdečně zdraví
Martin Straka

Mimo vyhlášení výsledků jarní online soutěže zde proběhla také
klasická školní „poznávačka“ o drobné ceny, připomněli
jsme si výročí vzniku SZUZ a především se dobře
pobavili. Velké poděkování patří brněnskému Music Labu, který
nám poskytl prostor pro tuto sešlost.

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 6 / 2021
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DEMOGREEN 23. – 24.6. 2021

Výstava KRAJ!NA
hledá moudro v historii a naději v budoucnosti

Po dvou letech se opět konala mezinárodní odborná výstava
inovativních technologií pro péči o zeleň, dřeviny a veřejné plochy
DemoGreen.

Na své si zde přišli hlavně majitelé realizačních firem, města a
obce a všichni, kteří chtějí na jednom místě mít komplexní
pohled, vidět a porovnat mechanizaci, komunální techniku a
veškerou mechanizaci spojenou s péčí o zeleň, dřeviny, celoroční
údržbou veřejných ploch a úzkých komunikací. Primárním
záměrem výstavy bylo prezentovat stroje a technologie pro
realizaci těchto činností, a to s důrazem na praktické ukázky strojů
v přímém nasazení. Mimo jiné je to také příležitost, jak navázat
nové obchodní kontakty, potkat se, vyzkoušet si mechanizaci v
praxi.

Hlavním organizátorem celé výstavy byla členská firma
PROFISTROJE.CZ s.r.o., které děkujeme za pozvání. Svaz zde měl
stánek, kde se zastavovali jak členové, tak potenciální zájemci o
členství. Této akce jsme také využili k oslovení a seznámení se
zástupci vystavujících firem a navázání nových kontaktů a
spolupráce.
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Ústav plánování krajiny MENDELU na léto připravuje výstavu o
vlivu člověka na zemědělskou krajinu. Výstava KRAJ!NA je určena
jak pro odbornou, tak laickou veřejnost a bude probíhat na hradu
Veveří.

Na výstavě se budete moci inspirovat historií nebo najít odpověď
na otázku, jak každý z nás může naší krajinu ovlivnit. Autoři mimo
jiné na modelu a mapách názorně představí změny v krajině od
19. století po současnost a seznámí návštěvníky výstavy s vazbou
mezi tváří krajiny a její funkčností. Autoři říkají „Připravovaná
výstava nepředkládá univerzální řešení, ale spíše apeluje na
drobné změny k lepšímu, které mohou mít velký pozitivní dopad
na okolí. Na náš život.“
Výstava KRAJ!NA je součástí projektu, který se zabývá poplužními
dvory, fenoménem, který určoval podobu krajiny od 16. století.
Jeho cílem je získat objektivní informace o vývoji krajiny od
Josefínského katastru (přibližně r. 1820) do současnosti. A to
především změn velikosti a tvaru zemědělských pozemků v
popluží panských dvorů. Výstava téma posouvá dál a hledá cestu k
odpovědi na otázku, jak nás může krajina z přelomu 19. a 20.
století dodnes inspirovat a co může udělat každý z nás. „Je to
důležité, protože budoucnost tvoříme my všichni právě teď“
dodávají autoři.

Výstavu o naší zemědělské krajině o jejích problémech a možných
řešeních můžete navštívit od 1. srpna do 30. září denně, kromě
pondělí. Více informací na www.krajina.mendelu.cz.
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Aktuálně

Podrobné informace o soutěžních podmínkách letošní přehlídky PARK
ROKU najdete na stránce https://www.szuz.cz/cs/hlavni-menu/akce/

Vytvořili jsme nový grafický design pro potvrzení členství v SZÚZ. Již se nebude vydávat každý rok, ale vždy se vstupem do
svazu. Členům, kteří se zúčastnili exkurze na Zlínsku jsme jej předali osobně, ostatním členům budou zaslány poštou.
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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 uskutečněné v červnu
2.6. a 3.6. 2021, 8:00 – 15:30
Dlažby z přírodního kamene 2.sk., prezenční forma,
Oslavany
7.6. a 9.6. 2021, 8:00 – 16:30
Cash flow ONLINE

Co plánujeme na další měsíce
Na červenec máme vypsán kurz Kalkulace nákladů ÚRS. Kurz
Letničky -záhony z přímých výsevů byl zrušen. Náhradní termín
zatím nemáme domluvený. V dalších měsících budeme
připravovat a domlouvat kurzy směrem k zimnímu období, kdy
je po sezóně a je větší prostor ke vzdělávání vašich
zaměstnanců.
Kurzy plánované v dalších měsících
21. a 22.7. 2021 od 9:00 do 16:00
Kalkulace nákladů - ÚRS
Prezenční forma, Brno

Důležité kontakty

Zpráva o realizaci
V měsíci červnu jsme připravovali podklady ke zprávě o
realizaci (Zor 4), kterou jsme předkládali za období 1. 12.
2020 – 31. 5. 2021. Za těchto šest měsíců jsme zrealizovali
kurzy v rozsahu 3162 osobohodin, za které si můžeme
nárokovat částku ve výši 709 528 Kč.
Celkem jsme vyčerpali za ukončené kurzy ve všech
monitorovacích období 1 358 568 Kč z přidělených 11 584
219 Kč. O podrobnějším přehledu směrem k monitorovací
zprávě a absolvovaným kurzům vás budeme informovat v
dalším zpravodaji.
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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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