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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

SVAZ 
ZAKLÁDÁNÍ  
A ÚDRŽBY  
ZELENĚ

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

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně

Vážení a milí členové, 

srdečně vás zdravím v plné podzimní sezóně, která svým 
počasím hraje zahradníkům do karet a doufejme, že jí to 
vydrží minimálně do Mikuláše! Říjen byl pro kancelář ve 
znamení Parku roku, snahy o aktivizaci členů podílejících se 
na našem velkém vzdělávacím projektu Hortulanus, jezírkáři 
se mohli opět setkat se svými kolegy z celého světa na 
mezinárodním kongresu, tentokrát ve slunném Portugalsku  
a mnoho dalšího se ve svazu událo... 

Přeji vám pěkné počtení 
Vaše kancelářská zahradnice 
Hanka  

Říjen 2021

V prostorách nově zrekonstruovaného pardubického zámku, který má ve své správě 
Východočeské muzeum, se uskutečnila naše největší letošní akce - konference Parky 
pro život  - Tradice, Trendy, Budoucnost, spojená se slavnostním vyhlášením výsledků 
soutěžní přehlídky PARK ROKU 2021 a oslavami 20. výročí založení SZÚZ.
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Hlavní událostí měsíce října byla konference spojená s vyhlášením 
výsledků soutěže Park roku 2021. V předcházejícím ročníku v roce 
2019 (soutěž má totiž dvouletý cyklus) jsme zahájili (snad) tradici, 
podle níž bude vyhlašování výsledků vždy v tom městě, ve kterém 
je vítězný park z předchozího ročníku. V roce 2019 jsme tedy 
vyhlašovali výsledky v Litoměřicích, kde jsou Jiráskovy sady, vítěz 
soutěže 2017. Součástí programu bývá samozřejmě i komento- 
vaná prohlídka vítězného parku. Proto letošní konference  
a vyhlašování bylo v Pardubicích, kde jsou Tyršovy sady, vítěz 
ročníku 2019. 

Příprava 

Jako místo konference jsme po zralých úvahách zvolili konferenční 
sál v nově zrekonstruovaném zámku, kde nám jako neziskové 
organizaci poskytli přijatelnou cenu za pronájem. Výhodou bylo, 
že zámek obklopují již zmiňované Tyršovy sady. Tajemnice Hanka 
Pijáková si jela začátkem září vše prohlédnout, aby nás nic 
nezaskočilo. Sál byl krásný, zámek ovšem bohužel nedisponoval 
ani ozvučením, ani promítací technikou, ani zázemím pro catering, 
takže tohle vše bylo potřeba zařídit. Počet účastníků se neustále 
měnil, napřed jsme měli obavy, že jich bude málo, nakonec jsme 
skoro překročili povolenou kapacitu 80 osob. Bylo by to příliš 
jednoduché, ale Hanka dva dny před akcí onemocněla, takže jsme 
s Míšou Brázdovou rychle převzaly veškeré potřebné informace, 
Míša uvázala ještě ve středu kytice pro oceněné, naložily jsme 
auto diplomy, cenami, prospekty partnerů soutěže a vyrazily do 
Pardubic. 

Ve čtvrtek ráno pršelo, u jediného výtahu, ke kterému bylo potřeba 
vše donést sto metrů od aut, jsme se sešly se zvukařem a 
cateringovou firmou, sál nebyl vytopený, technika stávkovala, ale 
přes všechna protivenství jsme v 9.30 zahájili konferenci ke 
spokojenosti účastníků, kteří samozřejmě netušili, že vše nešlo tak 
úplně hladce.  

Konference 

Konferenci zahájila přednáška profesora Pavla Šimka na téma 
Krajinářská architektura jako výzva, ke které poskytl 
následující anotaci: „Ohlédnutí do minulosti by mělo být 
základem každé úvahy o dalším směřování – oboru, firmy a v 
neposlední řadě i života… V tomto duchu bude nastíněn význam 
zahrady v samotném zrodu civilizací. Zvláštní pozornost bude 
věnována nutnosti vzdělávání, a nejen oborové spolupráce. V 
jakých oblastech lze předpokládat primární rozvoj krajinářské 
architektury, jaká jsou nosná témata? To jsou otázky, na které se 
jistě hledají těžko odpovědi. Rozhodně se však o to společně 
pokusíme!“ 

Druhým přednášejícím byl krajinářský architekt Petr Mičola, 
majitel ateliéru Gerten, dlouholetý přispěvatel do časopisu 
Inspirace, který si připravil přednášku Ekoluce – revoluce  
v krajinářské tvorbě. V přednášce se zamýšlel nad současnými 
trendy, směry, a filozofií v krajinářské architektuře, které jsou silně 
ovlivněny ekologickým myšlením a proklamacemi evropské, ale  
i globální společnosti a jejich lídrů. Ve světě posilují strany, které 
si říkají „Zelené“ a svoji politiku staví právě na ochraně planety, 
boji proti klimatickým změnám, „usmíření s přírodou“. Evropská 
unie v tomto směru už vyvíjí značnou aktivitu, stejně jako 
Organizace spojených národů. „Krajinářská architektura má z 
minulosti svá jasná pravidla a výrazně se tento směr vždy přikláněl 
k umělecké tvorbě. Jistě není předpoklad, že by zcela zmizel pod 
nánosem vlivů enviromentálních a ekologických, ale jeho projev 
bude tímto procesem silně ovlivněn a je docela možné, že jsme na 
prahu nového přístupu stejně revolučního jako byla proměna 
francouzského slohu ve sloh krajinářský. Příklady ze světa to už 
jasně ukazují. Máme tento trend vnímat jako zásadní pro změnu 
myšlení v oboru nebo je to jen módní vlna, která na naši práci 
nemá vliv?“, uvedl Petr Mičola k obsahu svého příspěvku. Obsah 
přednášky dle svých slov převtělí do dalšího článku v seriálu 
Zelené vize pro náš časopis Inspirace.  

Konference Parky pro život - Tradice, Trendy, Budoucnost

Tyršovy sady v září
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Druhé největší město republiky, Brno, dokončuje nový územní 
plán, který by měl začít platit nejpozději od 1.1. 2023. Územní 
plán je však jen součást řady dokumentů a procesů, které budou 
určovat koncepci a rozvoj sídelní zeleně v Brně. V příspěvku 
Zelené Brno v kontextech územního plánování představil 
krajinářský architekt Ondřej Nečaský z Kanceláře architekta města 
Brna nejen územní plán a jeho složitý vývoj, ale i vize a blízkou 
budoucnost rozvoje zeleně v moravské metropoli. 

Poslední přednáška dopoledního bloku byla věnována tématu 
Opatření pro hospodaření s dešťovými vodami a jejich 
aplikace ve veřejných prostranstvích. Přednášky se ujala 
architektka Martina Sýkorová, která je spoluautorkou metodiky 
Voda ve městě a členkou týmu Architektura a životní prostředí 
UCEEB ČVUT. V příspěvku upozornila na publikaci Voda ve městě  
s důrazem na zavádění opatření hospodaření s dešťovými vodami 
(HDV) ve veřejných prostranstvích. "Komplexní přístup k HDV ve 
městě vyžaduje i komplexní přístup k veřejným prostranstvím. 
Podoba veřejných prostranství má vliv na kvalitu života  
a spokojenost obyvatel města a určuje vztah lidí k místu jejich 
bydliště." Vedle konkrétních opatření a typů veřejných prostranství 
věnovala přednášející pozornost také základním principům 
(propojenost a prostupnost) a ukazatelům kvality veřejných 
prostranství (atraktivita prostranství a vhodné mikroklima). 
Metodice Voda ve městě se věnujeme v každém letošním čísle 
Inspirace. 

Po individuálním obědě pokračoval program příspěvky, ve kterých 
autoři představovali vybrané parky soutěžící v letošním ročníku 
soutěže Park roku. Z výběru děl mohli účastníci vyvodit, která díla 
budou oceněná, nicméně nebylo jasné, jaká místa nakonec 
obsadí.   

Vznik parku Granátová ve Slivenci přiblížila krajinářská architektka 
Jana Kohlová (ateliér PANORAM), která ocenila mimořádně 
dobrou součinnost investora, projektanta a obou dodavatelů. 
Jedním z nich byla i naše členská firma Zahradní Architektura 
Kurz, která o nově vzniklý park momentálně také pečuje.   

Autorka projektu revitalizace zanedbaného Parku U Kněžské louky 
krajinářská architektka Martina Forejtová (ateliér Land05) 
otevřeně popsala veškeré těžkosti, se kterými se při projektování  
a realizaci malého parčíku potýkala. Přesto nebo právě proto 
vzniklo pro obyvatele Prahy 3 klidové místo s možností setkávat se 
i obdivovat proměnlivou vegetaci nejen v dešťovém záhonu.   

Krajinářský architekt Jakub Finger (Atelier Partero) dostál své 
pověsti „mladého rozhněvaného muže“ a ve velmi upřímném 
vystoupení na téma „Proč kácíte?“ „Bude tady park!“ mluvil 
nejenom o tom, jak do parku Stromovka v Humpolci vstoupilo 
světlo, ale dotkl se problému kompozičního i zdravotního kácení 

stromů v širších souvislostech. Málokdo z přítomných tušil, že 
tento park nakonec bude tím vítězným.  

Krajinářský architekt Lubomír Čech (ZAHRADA Olomouc) zastoupil 
nemocného Radka Pavlačku a seznámil přítomné se zajímavým 
experimentem, kterým bylo založení parku Okružní v Prostějově 
na principech modrozelené infrastruktury. Park vznikl ještě před 
výstavbou obytných domů a je koncipován jako retenční území 
pro dešťovou vodu svedenou jak ze střech budoucích domů, tak  
z celého území.  

Přehlídku vybraných parků zakončila krajinářská architektka Jitka 
Vágnerová, která zúčastněné virtuálně provedla zrekonstruovanou 
Zámeckou zahradou a parkem v Oslavanech. Tady bylo jasné, že 
představuje dílo, které zvítězilo v internetovém hlasování a získalo 
Cenu veřejnosti, protože hlasování bylo ukončeno už 15. října. 
Park v Oslavanech získal 8 852 hlasů.  

Odpolední exkurzi do Tyršových sadů ohrožoval silný vítr, který 
postupoval přes Česko a místy za sebou zanechával spoušť. 
Přístup a postup rekonstrukce Tyršových sadů popsal účastníkům 
konference autor projektu krajinářský architekt Tomáš Jiránek 
nejprve v sále pomocí prezentace a poté se všichni vydali na 
komentovanou prohlídku parku. Svítilo slunce a žádný strom na 
nikoho nespadl. Vše směřovalo ke slavnostnímu vyhlášení 
výsledků soutěže Park roku 2021.  

                                                                      Jana Šimečková 

Konference Parky pro život - Tradice, Trendy, Budoucnost
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Diplomy, květiny a ceny jsou připraveny a přichází chvíle napětí. 
Ceny předávají členové poroty Rostislav Ivánek, (za Svaz zakládání 
a údržby zeleně), Tereza Havránková (za Fakultu architektury 
ČVUT), Ondřej Nečaský (za Společnost pro zahradní a krajinářskou 
tvorbu), Ondřej Ottomanský (za Svaz školkařů ČR). Zástupci 
hlavních partnerů soutěže (ITTEC, Agrocar) se bohužel vyhlášení 
nemohou zúčastnit, nicméně díky jejich finančnímu příspěvku 
můžeme soutěž vůbec pořádat.  

Pro Zvláštní cenu poroty za mimořádný emocionální zážitek 
spojený s prezentací díla STARÉ SPLAVY – LESOPARK U NÁDRAŽÍ A 
LÁZEŇSKÝ VRCH si přicházejí Bára Eismanová ze Zahradní 
architektury Martinov a Kamil Popper za realizační firmu Bes 
renova.  Osvětluji přítomným, co za mimořádný zážitek připravili 
společně s Ivanem Markem porotcům. Je to těžko sdělitelné, ale 
velmi stručně řečeno, umožnili nám setkat se ve Starých Splavech 
s Milošem Formanem, přespat v Pensionu Rut, kde Miloš Forman 
vyrůstal a který dnes vede Adam Forman, pravnuk zakladatelů. 
https://www.pensionrut.cz/historie 

Půlnoční plavby po Máchově jezeře jsem se již nezúčastnila, ale 
prý byla nezapomenutelná. Porotci předávají diplomy, knihy 
věnované partnery soutěže, květiny a pro Báru a Ivana speciální 
trička. Kamil Popper vytahuje z tašky dárek od Ivana Marka – světe, 
div se, sošku asi třiceticentimetrového pozlaceného trpaslíka. Jak 
ho nazval, to nemohu v tomto úctyhodném zpravodaji publikovat, 
sdělím to zájemcům pouze osobně. 

Následuje defilé oceněných, příjemné je, že většinou nechybí 
zástupci investorů, což jenom dokládá vzrůstající prestiž soutěže 
Park roku. Každý poděkuje, řekne pár slov, investoři oceňují 
projektanty, projektanti investory a realizátory, čímž jenom 
naplňují moto soutěže, že … „Díla zahradní a krajinářské 
architektury vznikají na základě úvah projektantů, budují je 
zahradníci a technici a rostou díky péči jejich pěstitelů…“ Svaz 
zakládání a údržby zeleně může těšit, že jeho členové se nějakým 
způsobem podíleli na všech oceněných dílech, kromě jednoho.  

Z Lednice přijíždí i paní děkanka docentka Alena Salašová, aby 
předala „svoji“ cenu dílu Park Okružní v Prostějově za novátorský 
počin založení parku na principech modrozelené infrastruktury 
před výstavbou obytných domů.  

Vyhlášení výsledků vyvrcholí oznámením vítězného díla, kterým je 
park Stromovka v Humpolci. Pro cenu si kromě projektantů 
přichází i starosta města Humpolec Karel Kratochvíl. Na můj dotaz, 
zda je připraven přijmout vyhlášení výsledků soutěže Park roku 
2023, odpovídá s nadšením, že ano. „Budu-li ještě v té době 
starostou,“ dodává s odkazem na komunální volby v roce 2022. 
My doufáme, že bude a že se sejdeme v roce 2023 v Humpolci! 

Jana Šimečková 

Vyhlášení výsledků soutěže Park roku 2021

Starosta města Humpolec Karel Kratochvíl (vpravo)

https://www.pensionrut.cz/historie
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1. místo 

Obnova parku Stromovka v Humpolci 

Autor projektu: Atelier Partero s.r.o., OK PLAN ARCHITECTS s.r.o. 

Investor: Město Humpolec 

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Zahradnické 
úpravy s.r.o.  

Další zhotovitelé: Sates Čechy s.r.o., Hřiště.cz - autor a dodavatel 
herních prvků 

O dílo pečuje: Technické služby Humpolec s.r.o. 

  

Vítězné dílo v Humpolci vzniklo revitalizací původního parku, 
který již na prahu nového tisíciletí neodpovídal standardům 
současného městského života – zanedbaný prostor, nepřehledná  
a neprostupná zeleň, zarostlé křoviny, dřeviny ve špatné kondici, 
neudržované zpevněné plochy, rozbité obrubníky… Park nesl 
typické znaky veřejné zeleně, na kterou byli sice všichni zvyklí, 
avšak život a jakékoliv rekreační vyžití zde moc dobře nefungovalo. 
Město Humpolec vypsalo veřejnou soutěž, ve které zvítězilo místní 
architektonické studio OK PLAN ARCHITECTS společně  
s krajinářskými architekty z Ateliéru Partero. Před realizací se 
projektanti museli vypořádat s nedůvěrou místních obyvatel a  
s obecným přáním co nejméně kácet. Princip a koncepce parku 
však z velké části spočívala právě ve vytvoření dobře prostupného 
a přehledného prostoru, který by umožnil plánování různých 
aktivit v parku, umisťování drobné architektury a mobiliáře, 
zohlednil historické a kompoziční souvislosti. Porota ocenila 
zejména sjednocení nesourodých urbanistických celků, logickou 
kompozici a provozní vztahy, vynikající kvalitu stavebních i 
zahradnických prací, včetně použití technologií, které v maximální 
míře chránily ponechané vzrostlé stromy. 

2. místo 

Park U Kněžské louky, Praha 3 

Investor: Městská část Praha 3 

Autorka projektu: Ing. Martina Forejtová, Ateliér Land05 

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o. 

O dílo pečuje: TILIA Garden s.r.o. 

Park U Kněžské louky byl původně zanedbanou a nevyužívanou 
plochou sloužící pro umístění kontejnerů. Na podzim roku 2016 
provedla Městská část Praha 3 dotazníkové šetření ve třech 
vstupech bytových domů nacházejících se nejblíže parku. Přání 
místních obyvatel bylo v souladu s analýzami architektů z ateliéru 
Land05, a proto byla jako stěžejní program parku zvolena klidová 
městská rekreace a vytvoření parku jako oázy k odpočinku. Důraz 
byl kladen na přehlednost prostoru, kvalitní a jasně definované 
povrchy, dostatečnou vybavenost mobiliářem a vzrostlé dřeviny. 
Zajímavým prvkem je takzvaný dešťový záhon, který slouží  
k zadržování srážek. Malá část parku je věnována dětem. 

3. místo 

Park Granátová ve Slivenci  

Autorka projektu: Ing. Jana Kohlová 

Investor: Městská část Praha – Slivenec 

Zhotovitel: Gardenline s.r.o. 

Další zhotovitelé: Zahradní Architektura Kurz, s.r.o. 

O dílo pečuje: Zahradní Architektura Kurz, s.r.o. 

Park Granátová je nevelký dvouhektarový park na okraji Slivence, 
který se může pyšnit tím, že vznikl na "zelené louce“, tedy spíše na 
ruderální ploše s navážkami z okolních staveb. Již od začátku bylo 
jasné, že původní rovné pole je třeba ztvárnit citlivými terénními 
modelacemi, aby nová parková úprava zapadla do mírně zvlněné 
okolní krajiny. Z veřejného projednávání záměru vyplynulo, že 

PARK ROKU 2021 - oceněná díla
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slivenští obyvatelé chtějí park především pro své děti, proto bylo 
potřeba na malém prostoru dobře vymyslet programovou náplň. 
Koncept parku území tvoří dvě smyčky cest, které se navzájem 
protínají. V travnatých plochách jsou umístěna lehátka, pod 
ovocným sadem si lze sednout do závěsných sítí nebo do 
originálních mozaikových lavic a skrýt se v nich před větrem. 
Louka je určena ke sportovně-rekreačnímu využití – k míčovým 
hrám či pouštění draků. Na východním úpatí pahorku je umístěno 
rozsáhlé dětské hřiště, na kterém si najdou svůj prostor všechny 
věkové kategorie dětí. Vzhledem k tomu, že bude ještě několik let 
trvat než vysázené stromy poskytnout návštěvníkům potřebný stín, 
je v parku umístěno několik pergol s popínavými rostlinami, které 
zastiňují jednotlivá posezení.  

Cena děkanky Zahradnické fakulty MENDELU 

Park Okružní v Prostějově 

za novátorský počin založení parku na principech modrozelené 
infrastruktury před výstavbou obytných domů. Park je koncipován 
jako retenční území pro dešťovou vodu svedenou jak ze střech 
budoucích domů, tak z celého území. 

Autoři projektu: ZAHRADA Olomouc s.r.o. Ing. Radek Pavlačka, Ing. 
Lubomír Čech, Ing. arch. Viktor Čehovský, Ing. Petr Gotthans 

Investor: Statutární město Prostějov 

Zhotovitel: STRABAG a.s. 

Další zhotovitelé: Beatrice Mádrová, zahradní služby – vegetační 
prvky 

Čestné uznání  

Revitalizace Komenského náměstí 

za vytvoření kultivovaného pobytového náměstí nabízejícího 
prostor pro setkávání, odpočinek i kulturní, herní a pohybové 
aktivity  

Autoři projektu: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, doc. Ing. arch. Pavla 
Melková, Ph.D. - MCA atelier s.r.o. 

Investor: Městská část Praha 3, Odbor ochrany životního prostředí 

Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s. 

O dílo pečuje: TILIA Garden s.r.o. 

PARK ROKU 2021 - oceněná díla
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Čestné uznání 

Park Centra vzdělání a vědy Univerzity Palackého v 
Olomouci, Holice 

za vytvoření klidového i společenského prostoru, který zároveň 
nabízí možnost poznávat, vzdělávat se a zkoumat přírodní procesy 

Investor: Univerzita Palackého v Olomouci 

Autoři projektu: Ateliér BONMOT, spol. s r.o. Ing. Petr Mičola,  
Ing. Magda Jandová,  

Ing. Aneta Malínková Bučková 

Zhotovitel: Ing. Václav Šmejkal  PARK+ 

Další zhotovitelé: ZAHRADA Olomouc s.r.o. technologie a výsadba 
jezírka, Jiří Maixner – mobiliář jezírko, 

O dílo pečuje: Přírodovědecká fakulta UPOL, Správa budov, 
oddělení zeleně 

Cena veřejnosti 

Zámecká zahrada a park Oslavany 

Investor: Město Oslavany 

Autor projektu: Ing. Jitka Vágnerová 

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. (Zámecký park, zeleň pro II. a III. 
etapu Zámecké zahrady) 

Další zhotovitelé: COLAS CZ, a.s. - generální dodavatel II. a III. 
etapy Zámecké zahrady 

O dílo pečuje: Kavyl, spol. s r.o. 

Zvláštní cena 

Zvláštní cena poroty za mimořádný emocionální zážitek 
spojený s prezentací díla 

STARÉ SPLAVY – LESOPARK U NÁDRAŽÍ A LÁZEŇSKÝ VRCH 

Investor: Městské lesy Doksy, s.r.o. 

Autor projektu: Zahradní architektura Martinov s.r.o., Ing. Barbora 
Eismanová 

Zhotovitel: Bes renova s.r.o. 

O dílo pečuje: Městské lesy Doksy, s.r.o. a Bes renova s.r.o. 

Podrobné informace a více fotografií ke všem dílům 
najdete na stránkách www.parkroku.cz 

PARK ROKU 2021 - oceněná díla

http://www.parkroku.cz
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Připomenutí 20. výročí vzniku SZÚZ 

Setkání v Pardubicích mělo být, a do jisté míry také bylo, 
připomenutím dvaceti let, které uplynuly od založení Svazu 
zakládání a údržby zeleně. Pozvali jsme zástupce spřátelených 
organizací – Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svazu 
školkařů, Zahradnické fakulty…  

Ale hlavně, přítomni byli všichni bývalí (i současný) předsedové 
představenstva: 

Jaromír Opravil (předseda představenstva v letech 2001–2010) 

Rostislav Ivánek (předseda představenstva v letech 2010–2015 

Martin Závodný (předseda představenstva v letech 2015–2019) 

Petr Halama (předseda představenstva v letech 2019–doposud) 

Pozvání přijali také další dva zakládající členové Aleš Kurz (člen 
představenstva a místopředseda SZÚZ v letech 2002–2008)  
a Jaroslav Pešička (člen představenstva a místopředseda 2001–
2010, místopředseda od 2019 doposud). 

Všechny jsem pozvala na pódium a požádala je o pár slov. Měla 
jsem pocit, že jsou na váš-náš SZÚZ hrdí, že jsou rádi, že byli u jeho 
vzniku a jsou u jeho rozvoje. Chtěla jsem jim dát něco za odměnu 
a můj pohled padl na …zlatého trpaslíka.  

                                                            Jana Šimečková 

Vánoční pivo o vánočním setkání, 3.12. 

Kolegové ze severní Moravy a Slezka se již připravují na novou 
várku svazového piva, tentokráte vánoční!  

V pátek 29.10. byli Martin Závodný i Rosťa Ivánek osobně  
u chmelení a záhy se k nim přidali další posily z řad MSK firem.  
V pátek 3. 12., pokud to epidemická situace dovolí, se sejdeme na 
předvánočním setkání Moravskoslezských členů a budeme moci 
ochutnat nejnovější várku. Srdečně zváni jsou nejen členové 
"místní" ale všichni svazoví. Akce se uskuteční v Pivovaře Koníček 
v nově zrekonstruované pivnici. Pozvánku obdržíte mailem.  

20 let od vzniku SZÚZ
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Pět zástupců ABAJ se zúčastnilo 11. mezinárodního kongresu 
koupacích jezírek a biobazénů, který letos pořádali ve dnech  
6. -7. října kolegové z portugalského jezírkářského svazu ve městě 
Albufeira, na jižním pobřeží. Jedná se o největší akci v tomto 
oboru, která se koná jednou za dva roky a přednášející jsou 
špičkami v tomto odvětví. Na kongresu jsou prezentovány 
nejnovější poznatky z výzkumu i z praxe z celého světa. Součástí 
byly jako již tradičně i exkurze po veřejných i privátních jezírkách  
v blízkém okolí. Těšíme se na Shromáždění členů ABAJ, kde se 
dozvíme to nejzajímavější. Vložné a cestu si účastníci hradili sami, 
náklady na tlumočení převzala asociace. 

Kongres a exkurze obrazem 

Zadejte nebo vložte text

Asociace biobazénů a jezírek
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Co je nového v projektu Hortulanus 

V říjnu jsme všem firmám zapojeným do projektu Hortulanus 
poslali přehledy absolvovaných kurzů s informací kolik hodin  
a kurzů již máte odškoleno, v porovnání s tím, o které jste měli  
v minulosti zájem. Zároveň jsme na základě komunikace  
s dodavateli kurzů usoudili, že je potřeba se opět po roce potkat 
alespoň v online prostoru, abychom si shrnuli dosavadní průběh 
projektu a pokusili se projekt znovu restartovat. Virtuální setkání 
proběhla 27.10.2021 v 11.00 a 13.00 a zúčastnila se jich necelá 
polovina z padesátky zapojených firem. Posíláme mailem 
záznam ze schůzky a prosíme zástupce firem, kteří se 
schůzky nezúčastnili, aby se na záznam podívali. 
Epidemická situace zhoršuje, všichni jistě uvítají kurzy v online 
prostoru, které připravujeme.  

Hlavním důvodem svolání schůzek je, že jsme  
z přidělené částky 11 584 219 Kč do konce května 2021 
vyčerpali pouze 1 618 116 Kč! Protože se málo školí, nemá 
svaz ani finanční prostředky na úhradu administrativních nákladů 
spojených s projektem. Stále jsme nezrealizovali tisíce hodin 
kurzů, na které máme přiznanou dotaci a které můžete nabídnout 
svým zaměstnancům, případně i potenciálním zaměstnancům 
jako bonus. Projekt skončí nejpozději na jaře 2023 a žádná další 
možnost vzdělávání podporovaného MPSV nebude!  

Základní informace od SZÚZ  

• Projekt se pokusíme prodloužit do března 2023! 

• Možnost zúčastnit se i kurzů, které jste si původně 
nenárokovali! 

• Prezenční školení x elektronické vzdělávání! 

• Jeden člověk může absolvovat maximálně 10 kurzů, hlídat si to 
musí zapojené firmy samy. 

• Je nutné, aby účastník kurzů absolvoval celkem 40 hodin 
vzdělávání, jedině tak se započítává do základního indikátoru 
„účastníci, kteří získali kvalifikaci“. Chybí-li někomu pár hodin, 
pošlete jej přednostně na kurz! 

• Máte-li ve firmě člověka nad 54 let věku, nechte jej, prosím, 
proškolit, potřebujeme naplnit indikátor „účastníci ve věku nad 
54 let“. Platí to pro firmy, které žádají podporu nad 100 000 Kč!  

• Připravujeme pro vás interní (zahradnické) kurzy na zimní 
období, obdržíte dotazník! 

Základní informace od společnosti EVERESTA (účetní, 
ekonomické, IT a jazykové kurzy) 

Začínáme od nuly, můžete se libovolně přihlásit na 
všechny kurzy, které nabízíme. 
Pokud byste chtěli proškolit obsahově něco jiného, než co 
je  
v naší nabídce kurzů, je to po domluvě určitě možné. 
V případě jakýchkoliv potřeb se prosím obracejte na naše 
projektové manažerky Janu Benešovou (účetní, 
ekonomické, IT) - 734 318 883 a Pavlínu Vodičkovou 
(jazykové) - 734 621 813. 
Konkrétní nabídky kurzů a požadované informace 
potřebné  
k úspěšné realizaci kurzů vám zašleme přímo na email. 

Základní informace od společnosti Kanu systém s.r.o. 
(Měkké a manažerské dovednosti, Technické kurzy) 

a)  Měkké a manažerské dovednosti  

• Témata: základní okruhy, o které jste projevili zájem jsou 
vypsané a naplánované na prosinec 2021–březen 2022 (viz 
tabulky na google disku)   

• Rozsah: některé kurzy budou 8 hod, místo původně 
plánovaných 16 hod 

• Forma: upřednostňujeme on-line formu 2 x 4 hod (spíše 
odpoledne), v ojedinělých případech lze kurz zorganizovat  
i prezenčně 

Novinka: nabízíme možnost zorganizovat kurz jen pro 
jednu, případně 2-3 spojené spřátelené firmy na různá 
témata. Např. Teambuilding, Firemní kultura, Interní 
komunikace, Interní problémy a jak je řešit… 
(podmínkou je zapojení min 10 max 12 osob). Výhoda: 

Hortulanus 2021 - odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně

Registrační číslo projektu CZ.
03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011146
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Můžete pracovat s celou firmou a zapojit do vzdělávání 
více pracovníků  

b) Technické kurzy 

• ŘO, profesáky … – v podstatě nedoporučujeme, nelze bez 
ohrožení SZÚZ (nedodržení dotačních podmínek) zorganizovat 
pro značnou liknavost přístupu autoškol a zejména účastníků.  

• ostatní technické kurzy – strojní průkazy, kurz obsluhy pil, 
křovinořezů … doporučujeme jako skupinové, ideálně  
s využitím vašich již osvědčených dodavatelů.  

• technické kurzy se zaměřením na zeleň a zahrady – tam jsou 
vypsána témata (viz tabulky na google disku – obsazenost  
u některých již dostačující, termíny Vám budeme upřesňovat, 
forma – převážně on-line, pokud není podmínkou fyzické 
zapojení.  

• I zde připomínáme, že je možné si namyslet pro své 
zaměstnance „svůj“ kurz, a pokud bude jen trochu 
odpovídat podmínkám dotace můžeme jej 
zorganizovat.  

• Na závěr: Vzdělávání, které mohou vaši zaměstnanci získat v 
rámci této dotace, je tzv. přenositelné, tzn. že rozvíjí jejich 
schopnosti a dovednosti i mimo úzký záběr toho, co v 
současnosti daný pracovník u vás dělá.  

Co plánujeme na další měsíce 

4.11.2021 Novinky v daních a účetnictví (8 hodin)  
8:00 – 16:30 ONLINE 

23.11.2021 Účetní uzávěrka (8 hodin) 8:00 – 16:30 ONLINE 

Listopad 2021 Hospodaření s dešťovou vodou (8 hodin)  
Prezenčně BRNO 

1.12.2021 Insolvenční řízení/Exekuce a insolvence ve 
mzdové praxi – aktuality 2021 (8 hodin) 8:00 – 16:30 
Prezenční BRNO – Výstaviště 569/3, Brno  

14. a 16. 12. 2021 Cash flow (16 hodin) 8:00 – 16:30 ONLINE 

15. a 16.12.2021 Spolupráce, delegování a kontrola  Vrbice  

Prosinec 2021 Zelené střechy II ONLINE 

Prosinec 2021 Koupací jezírka a biobazény prakticky  
Okolí Prahy  

Prosinec 2021 Koupací jezírka a biobazény prakticky  
Brno  

19.1.2022 Účtování v cizí měně (8 hodin)  8:00 – 16:30 
ONLINE 

19.1. a 26.1. 2022 SketchUp základní kurz (16 hodin) 8:00 
– 16:30 ONLINE 

Leden 2022 Tesařský kurz – (lavice, altán, terasa) pokročilý 
kurz (16 hodin)  Prezenčně BRNO Bosonohy 

2.2. a 3.2. 2022 Adobe Photoshop II. (16 hodin)  
8:00 – 16:30 ONLINE 

Leden 2022 Jak asertivně zvládat problémové situace se 
zákazníky i se zaměstnanci  Vrbice 

Leden – Březen 2022 Živé stavby  Okolí Brna 

Leden – Březen 2022 Stabilizace prudkých svahů ONLINE 

Leden – Březen 2022 Marketingový a komunikační mix, 
online nástroje  Brno 

Leden – Březen 2022 Obchodní dovednosti v době 
komunikačních platforem Vrbice 

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 

 Komunikaci k jazykovým kurzům, účetním, ekonomickým  
a právním kurzům směřujte na společnost Everestu, s.r.o.. 
Pokud budete chtít nějaké podrobností k JAZYKOVÝM kurzům 
kontaktujte paní Pavlínu Vodičkovou, mobil: +420 734 621 
813, mail: pavlina.vodickova@everesta.cz, která přebrala agendu 
k jazykovým kurzům po panu Janu Kořistkovi, mobil: + 420 734 
621 064, mail: jan.koristka@everesta.cz 

Pro ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ, PRÁVNÍM kurzy nebo OBECNÉ IT se 
obraťte na paní Ing. Janu Benešovou, mobil: + 420 734 318 
883, mail: jana.benesova@everesta.cz  

Pro kurzy INTERNÍ LEKTOR (oborové) se můžete obracet na Míšu 
Brázdovou. Ing. Michaela Brázdová, mobil: +420 725 745 421, 
mail: brazdova@szuz.cz 

Hortulanus 2021 - odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně
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Lipová ratolest 2022 bude v Hodoníně, staňte se 
partnery soutěže! 

Sotva skončila letošní Lipová ratolest, začínáme připravovat další 
ročník. Zájem projevilo město Hodonín, což jsme i vzhledem  
k tomu, že Hodonín patří mezi lokality zasažené červnovým 
tornádem, uvítali. 

Ve čtvrtek 8. října jsem se vydala do Hodonína na první schůzku 
společně s Karlem Fučíkem. Z legrace říkáme, že jsme takoví 
máma a táta Lipové ratolesti, protože jsme společně začínali už tu 
první v roce 2008 na brněnském výstavišti a Karel byl aktivně 
zapojen do všech ročníků kromě letošního v Krnově.  

Velmi pozitivní bylo, že schůzky se za město Hodonín 
zúčastnilo vskutku reprezentativní složení v čele se 
starostou města Liborem Střechou, takže veškeré 
informace dostali také vedoucí příslušných odborů. 
Základní dokumenty, jako je návrh smlouvy o spolupráci, 
parametry potřebné pro soutěžní plochy i odkaz na minulé ročníky 
jsme samozřejmě zaslali už předem, takže schůzka byla rychlá  
a konstruktivní.  

Ještě před jednáním se Karel stavil na fotbalovém hřišti v části 
Hodonína Bažantnice, které firma PARK – sadovnické a krajinářské 
úpravy s.r.o. realizovala, a jehož tribuna notně utrpěla při ničivých 
účincích tornáda. V okolí jsou stále patrné následky, připomínají je 
torza stromů a provizorně opravené střechy.  Při tornádu byl také 
totálně poničen oblíbený příměstský les. https://
www.novinykraje.cz/svetprace/2021/07/16/primestsky-les-v-
hodoninske-bazantnici-ceka-na-svou-obnovu/ 

Právě do této části Hodonína hodlá město směřovat soutěž 
mladých zahradníků Lipová ratolest 2022. Soutěžní plochy by 
měly být v okolí ulice U Červených domků, a to buď v 
prostorách mezi bytovými domy, případně za domy, kde 
by mohla vzniknout komunitní zahrada. Plocha pro jeden 
soutěžní tým bude maximálně 100 m2. V současné době 
upřesňuje město po konzultaci s občany a projektanty umístění 

soutěžních ploch, projektovou dokumentaci pak budeme mít 
možnost připomínkovat.  

Zpracování projektové dokumentace a přípravné a 
dokončovací práce zajistí a uhradí město Hodonín. Na 
straně SZÚZ je financování ubytování a stravování pro 
soutěžící a porotu, proto se na vás už teď obracíme  
s žádostí o finanční příspěvek.   

Plánovaný termín soutěže je 20. – 22. 9. 2022.  

Jana Šimečková 

Webinář Nová zelená úsporám – podpora zelených střech, 
13.10.2021 

Jaká bude podpora zelených střech na rodinných a 
bytových domech? 

Od 12. října 2021 začaly platit nové podmínky programu 
Nová zelená úsporám. Nejen pro naše členy jsme v rámci 
Odborné sekce Zelených střech domluvili samostatný 
webinář shrnující nové pravidla dotačních titulů, které mají 
platit až do roku 2030. Program představil Ing. Jakub 
Hrbek, ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany 
ovzduší a klimatu ze Státního fondu životního prostředí, 
který na otázky přímo odpovídal. Pavlu Dostalovi 
děkujeme za moderování a zhruba 30 účastníkům za 
účast. Věříme, že  webinář splnil jejich očekávání.  Na 
vyžádání je k dispozici videozáznam.  

Mladí zahradníci vyrážejí na chatu                                   

Jelikož se naší radě od loňských voleb ještě nepodařilo 
sejít se osobně v plné sestavě, rozhodli jsme se vyrazit 
společně druhý listopadový víkend na chatu do Jizerských 
hor, přičemž s námi vyrážejí i další aktivní členové sekce. 
Rádi bychom tuto příležitost přetavili v plodný kontaktní 
program zejména pro příští rok, kdy by se u nás mohl 
konat již dvakrát odložený mezinárodní kongres.

Aktuality

https://www.novinykraje.cz/svetprace/2021/07/16/primestsky-les-v-hodoninske-bazantnici-ceka-na-svou-obnovu/
https://www.novinykraje.cz/svetprace/2021/07/16/primestsky-les-v-hodoninske-bazantnici-ceka-na-svou-obnovu/
https://www.novinykraje.cz/svetprace/2021/07/16/primestsky-les-v-hodoninske-bazantnici-ceka-na-svou-obnovu/
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Zasedání presidia ELCA  

7. října 2021 

Začátkem října se uskutečnilo první hybridní zasedání ELCA. Část 
delegátů totiž seděla ve španělské Valencii, kde se konala exkurze 
firem ELCA a část byla připojena on-line ze svých počítačů. Nás se 
týkala ta druhá varianta, především z finančních důvodů jsme se 
do Valencie nevypravili. I když je takový průběh zasedání presidia 
technicky náročný, určitě je to posun vpřed a umožňuje každé 
zemi se zasedání zúčastnit. 

Zpráva o hospodaření 

Jedním ze základních bodů byly informace o hospodaření ELCA, 
která v roce 2020 měla příjmy ve výši 204 000 € a výdaje ve výši 
164 000 €, takže hospodařila se ziskem téměř 40 000 €.  
V předchozím roce byla ztráta 50 000 €, podle vývoje letošního 
roku je předpoklad, že v roce 2022 bude ELCA mít vyrovnaný 
rozpočet. 

Členství a členské příspěvky 

ELCA v současnosti sdružuje 20 evropských asociací a jejími 
přidruženým členy jsou Kanada, Velká Británie a Japonsko. 
Členský příspěvek pro evropské asociace se skládá z fixní částky  
1 200 € a pohyblivé 12 € za každého individuálního člena. V roce 
2021 SZÚZ zaplatil členský příspěvek ve výši 2 484 €, tj. cca  
64 000 Kč. Každý člen tedy přispívá částkou necelých 500 Kč.  
Z příspěvků členských svazů má ELCA 80 % příjmů, přibližně 17 % 
pak tvoří členské příspěvky firem, které jsou členy Comittee of 
firms, zbylá 3 % jsou dotace na projekt Greenmastery.  

Na jednání byla otevřena otázka výše členských příspěvků. Francie 
ve svém vystoupení (viz dále) navrhla zastropování členských 
příspěvků jednotlivých států ve výši 30 000 € a upozornila na to, 
že příjmy ELCA jsou z velké míry závislé na členských příspěvcích 
od čtyř největších asociací (Německo, Francie, Nizozemsko, 
Švýcarsko). Pokud by došlo k výpadku těchto příspěvků, vážně to 
ohrozí chod ELCA. 

Kancelář ELCA 

Elca bude mít oficiální sídlo v Bruselu, což vzhledem k EU dává 
smysl. V současné době má veškerou agendu na starosti Marie 
Mertens jako generální sekretář(ka). Bylo rozhodnuto, že ELCA 
přijme dalšího člověka na pozici asistenta, který bude řešit 
každodenní agendu, sociální sítě a web, exkurze a akce ELCA.  

Francie vznáší námitky a podněty 

Představitelé francouzské asociace UNEP (Catherine Muller/ 
Laurent Bizot / Jean Philippe Teilhol) se písemně i ústně vyjádřili  
k tomu, že vzhledem k výši jejich členského příspěvku (téměř  
36 000 €, což je druhý nejvyšší po Německu, které platilo přes  
50 000 €) se jim jeví současné služby ELCA nedostatečné. Vyzvali 
ELCA, aby byla vůči svým členům ambicióznější a formulovali 
následující výzvu: 

1) Obnovit skupinovou diskusi za účelem vedení společných akcí  
v oblasti evropského lobbingu:  

a) zahrnutí zahradnických služeb (krajinářské úpravy a údržba) do 
směrnice EU trvale snížená DPH, 

b) rozvoj evropského rámce v oblasti zelené infrastruktury, 

2) Zavedení ekonomického sledování oboru. 

3) Organizování a vedení studií mapujících odvětví na evropské 
úrovni (trendy na trhu, organizace odvětví atd.). 

4) Zahájit systémové sledování tržních trendů (veřejné, soukromé 
a individuální zakázky), aby bylo možné lépe předvídat nebo 
pochopit očekávání zákazníků. 

5) Zahájit monitoring na téma biodiverzita, životní prostředí, 
veřejné práce atd., které mohou ovlivnit náš sektor. 

6) Získávání finančních prostředků na rozvoj společných akcí mezi 
asociacemi a firmami.  

7) Vytvoření výměnného programu (s exkurzemi) mezi firmami za 
účelem sdílení znalostí a pracovních postupů. 

Paysalia – Green Award 2021 

ELCA v letošním roce poprvé zorganizovala soutěž ELCA Green 
Award, která má být do jisté míry protiváhou ELCA Trend Price 
vyhlašované jednou za dva roky při GaLaBau Norimberk a o které 
rozhoduje odborná porota. ELCA Green Award je soutěží, ke které 
ELCu inspirovala naše soutěž Park roku, respektive její webová 
stránka umožňující hlasování veřejnosti. Každá země mohla do 
tohoto ročníku přihlásit jeden park, celkem je jich přihlášeno 9  
a jsou představeny na stránce https://www.elca.info/vote.php. Za 
Českou republiku jsme do soutěže vyslali Čelakovského sady. 

ELCA

https://www.elca.info/vote.php
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Hlasovat ovšem mohou pouze členové Comittee of firms, což jsem 
kritizovala. Pro „celoevropské“ hlasování prý je potřeba brát ohled 
na mezinárodní podmínky a pravidla hlasování. Výsledky budou 
vyhlášeny při veletrhu PAYSALIA 2021 v Lyonu, 1. prosince 2021.  

SoGreen – On the Green Move 

Už dříve jsme vás informovali o hnutí SoGreen, které spojilo 
všechny evropské asociace sdružující subjekty, které působí  
v oboru „landscape“. Hnutí se vyjadřuje k výzvám, kterým čelíme  
v souvislosti se změnou klimatu, pokračující ztrátě biologické 
rozmanitosti, nadměrnému využívání půdy a přírodních zdrojů. 

Řešení vidí v obnovení ekosystémů ve venkovských a městských 
oblastech s využitím benefitů zeleně a zaváděním řešení přírodě 
blízkým. Spojence hledá hnutí mezi těmi, kteří akceptují European 
Green Deal v oblastech: 

1) Nových předpisů týkajících se klimatického práva a ekologizace 
měst; 

2) Příležitostí v rámci strategie biologické rozmanitosti spojené  
s půdou, znovu zalesňováním a městskými ekosystémy; 

3) Podpora digitálních dovedností a dovedností souvisejících  
s řešeními přírodě blízkými; 

4) Usnadnění inovací podporovaných programem EU Horizon  
v oblasti obnovy a posilování ekosystémů; 

5) Evropská podpora formou dotací v LIFE a dalších programech. 

Egreen+ / Green Mastery 

Mezinárodní projekt pod záštitou ELCA, který se snaží porovnávat a 
rozvíjet dovednosti, znalosti a kompetence v květinářství, 

zahradnictví a krajinářství. Partneři projektu jsou jednak firmy jako 
zástupci trhu práce a na druhé straně zástupci ze sektoru 
vzdělávání. Partneři jsou z Rakouska, Estonska, Francie, Německa, 
Nizozemska, Norska a Španělska. Projekt je prodloužen do 31.07. 
2022.  European Green Mastery – skillstools.eu 

EU Platform Urban Greening  

https://platformurbangreening.eu/ 

Projekt si klade za cíl zvýšit znalosti a dovednosti potřebné pro 
řešení adaptace na klima, biologickou rozmanitost a příjemné 
prostředí ve městech a rozšířit odborné znalosti mezi odborníky  
v Evropě. Do projektu je za Českou republiku zapojena VOŠ a SZeŠ 
Benešov a společnost ITTEC. Deset měsíců poté, co projekt 
formálně odstartoval, se konečně mohli zástupci zapojených 
institucí setkat v reálném životě. Díky třídennímu školení dvou 
odborníků na EQF (evropský vzdělávací rámec) nyní rozumí práci  
s EQF úrovněmi, výsledky učení a kritérii hodnocení pro 
navrhování školících programů. Toto porozumění je nezbytné pro 
efektivní předávání znalostí a vývoj studijních programů, stejně 
jako pro přeshraniční spolupráci v rámci evropské platformy.  

Kalendář akcí  

2022/ Floriade The Netherlands / 12-15 May 2022 

2022/ Turkey / 6-9 October 2022 

2022/ Shanghai, China WorldSkills 12-17 October 2022 

2023/ Mannheim Bundesgartenschau Germany  

2023/ Canada West Coast Country trip / September 

ELCA

http://skillstools.eu
https://platformurbangreening.eu/
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Členská inzerce
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