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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 závěru roku, který byl na 
osobní setkávání velice skoupý. Jednou z velkých  
výjimek byla akce Zahradníček společně – 
vaříme a pijeme společně, kterou zorganizovali 
v prosinci členové ze severní Moravy a podrobný 
report najdete uvnitř zpravodaje. Loni jsme  
v prosinci uskutečnili online Shromáždění členů 
odborných sekcí, nicméně v tomto roce se  
obě Rady shodly, že by upřednostnily setkání 
osobní a tak vyčkáváme, jaká bude situace s příchodem 
roku nového.  Zelené střechy mají ve světě zelenou a je to vidět i na aktivitě 
naší odborné sekce, které se podařily dva úžasné počiny.  A vyšla zimní 
Inspirace... 

Přeji Vám pěkné počtení 
Vaše kancelářská zahradnice Hanka 

Listopad–prosinec 2021



Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 11–12 / 2021 �2

Vznik Svazu zakládání a údržby zeleně 
Začátkem devadesátých let se lidé ze všech oborů snažili překotně 
dohnat desetiletí izolace od okolního světa. Také zahradníci 
samozřejmě cítili, že mají co dohánět. V roce 1990 byla založena 
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) s cílem 
pozvednout nízkou prestiž oboru a vydobýt mu zasloužené 
uznání. V rámci SZKT se postupně vytvořili čtyři sekce s užším 
zaměřením. V roce 1999 vznikla Sekce zakládání a údržby zeleně. 
Cílem jejich členů – majitelů a pracovníků zahradnických firem – 
bylo především naučit zákazníky vnímat rozdíl mezi kvalitní  
a nekvalitní zahradnickou prací a zpracovat normy výkonů  
a oborové technologie. Touha a potřeba získat informace ze 
západní Evropy směřovala k tehdy již mnoho let fungující 
evropské organizaci ELCA (European Landscape Contractors 
Association), která sdružovala národní asociace. Podmínkou pro 
vstup ovšem bylo založit v České republice organizaci, jejíž 
členové budou podnikatelé. Proto se 13. února 2001 sešli  
v Olomouci zástupci deseti zakládajících firem, aby založili 
profesní sdružení, které bylo 17. dubna 2001 zapsáno do rejstříku 
Ministerstva vnitra pod názvem Svaz zakládání a údržby zeleně 
(SZÚZ). Česká republika se stala prvním členem ELCA ze zemí 
bývalého východního bloku.  

  
Exkurze Výboru firem ELCA  v Praze a okolí, výsadba památného stromu  
v Průhonicích 

Jak šel čas v roce 2001 

Nově vznikající profesní sdružení nemělo zatím žádný 
profesionální aparát, nebyly finanční prostředky, všechno se řešilo 
osobním nasazením. Hlavními ambicemi SZÚZ byla pomoc 
realizačním firmám, zvýšení prestiže oboru a spolupráce na 
domácí i mezinárodní půdě.  Jakmile byl svaz zaregistrován, měl 
své stanovy, založený účet a byla připravena první pravidla pro 
jeho fungování, pozvali organizátoři potenciální členy do Brna. 
Dnes by se kliklo na internet, tehdy se listovalo v adresářích  
a telefonních seznamech. Osloveno bylo více než 1 000 firem.  
Dne 12. 6. 2001 přijeli do Brna zástupci několika desítek firem  
z celé republiky. Na tomto historicky prvním Shromáždění členů 

SZÚZ byl představen nově vzniklý svaz, plán činnosti a zvoleno 
řádné představenstvo a revizní komise svazu.   

Předsedou představenstva se stal Ing. Jaromír Opravil, 
místopředsedou Jaroslav Pešička, členy představenstva byli 
zvoleni Ing. Vladimír Gabriel, Ing. Miloš Netolický, Milan Rybníček. 
Členy revizní komise se stali Josef Lohmann  
a Ing. František Zábojník. První krůčky měl tedy Svaz zakládání a 
údržby zeleně za sebou. Fungovaly webové stránky, SZÚZ měl 38 
řádných členů a předběžné přihlášky poslalo 145 zájemců. Firmy 
postupně překonávaly své obavy, že členstvím v profesním 
sdružení přijdou o své „know-how“ a pochopily, že společným 
postupem se dá mnohem více získat než ztratit. 

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

Co ještě se stalo v roce 2001 

• Duben SZÚZ přijat za člena evropské organizace European     
Landscape Contractors Association (ELCA)  

• 29.6.–1. 7.  exkurze Výboru firem ELCA exkurzi v Praze a okolí 

• 27.–29. 7.  – návštěva zástupců Saského svazu v Praze 

• 20.–23. září Zasedání ELCA a exkurze Postupim 

• říjen první webové stránky svazu 

• listopad dohoda mezi SZKT a SZÚZ o převzetí úkolu „zpracování 
technologií“ do gesce SZÚZ 

• zřízení placené pozice vedoucí kanceláře SZÚZ 

• 11. prosince Parlamentní večer ELCA ve Štrasburku  

20. výročí založení SZÚZ
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Titulní straně poslední letošní Inspirace vévodí fotografie 
osvětleného parku Stromovka v Humpolci, který zvítězil v soutěži 
Park roku 2021. Kromě vítězného parku jsme pozvali čtenáře 
Inspirace i do dalších zajímavých parků a parčíků, které se umístily 
na předních místech. Titulek článku o Stromovce „Jak do parku 
vstoupilo světlo“ odkazuje na složitou úvodní fázi rekonstrukce 
parku, kdy museli projektanti ustát tlak obyvatel Humpolce, kteří 
se bouřili proti, dle jejich soudu, nadměrnému kácení. Nejenom  
o těchto problémech jsem si povídala v rozhovoru s Jakubem 
Fingerem z Atelieru Partero, který společně s architektonickou 
ateliérem OK Plan Architects rekonstrukci parku Stromovka 
projektoval. 

Kdo z Vás Jakuba zná, já ho znám přes deset let, ví, že má pověst 
mladého rozhněvaného muže, který si občas nebere servítky. 
Rozhovor jsme dělali v ateliéru u Jakuba, kde momentálně 
pracuje kolem deseti lidí, několik z nich ze zahraničí. Musela jsem 
smeknout před tím, na jaké úrovni se ateliér nachází, ale 
jednoduché to rozhodně není, však si to přečtěte v rozhovoru. 
Musím říct, že mě u srdce zahřála Jakubova věta: „Já si hluboce 
vážím Svazu a toho, co udělal pro to, aby zahradník byl 
vnímán jako krásná a náročná profese, která má svá 
specifika, a ne jako ta, kterou si děti volí jako poslední 
možnost. Realizační firmy ve Svazu jsou většinou kvalitní 
se zájmem se dál posouvat.“  A to prosím řekl dobrovolně a 
sám od sebe! 

V rozhovoru jsme se dotkli i výzev, které před obor krajinářská 
architektura klade následujících několik let či desetiletí. Zázračný 
recept neexistuje, ale jak říká Jakub: „Mně přijde, že je to trochu 
objevování kola. Jsou obory ekologií počínaje a lesnictvím konče, 
kde se tím zabývají už mnoho let. Určitě teď zahradní architekti 
nepřijdou s nějakým ultimátním řešením. Je potřeba si nějakým 
způsobem definovat odborné zóny, dále kudy jdou přechodné 
zóny, které budeme řešit společně, protože to není ani město ani 
les. Je nezbytné, aby se zahradní architekti potkávali s lesáky a 
architekty a měli společné workshopy, a aby staří pardálové ze 
všech oborů radili, co funguje a co nefunguje a tyto informace se 
zmixovaly do aktuálního lektvaru, který tady všichni potřebujeme.“ 

Na nutnost mezioborové spolupráce upozorňuje i Petr Mičola  
v dalším pokračování seriálu Zelené vize, které tentokrát nazval 
REKOLUCE…revoluce v krajinářské architektuře? Když 
budete mít mezi svátky čas, začtěte se do jeho tradičně 
filozofického textu hlouběji. Jeho článek je úvahou nad 
podobností mezi obdobím osvícenství sedmnáctého a 
osmnáctého století a událostmi první poloviny dvacátého prvního 
století. Cílem článku je nabídnout čtenáři námět k přemýšlení, 
podnítit ho k vědomí, že není jen jakousi bezvýznamnou 
součástkou ve stroji společnosti, ale že může do cesty vývoje 
zasáhnout a historii měnit. 

Ve čtvrtém čísle nechybí ani praktická témata, jako je další díl série 
Choroby a škůdci okrasných dřevin, ve které se Ivana 
Šafránková věnuje zeravům neboli tújím. 

Pokračuje i seriál příznačně nazvaný Zakládání a péče o zeleň – 
nejčastější nedostatky a omyly. Autoři Lukáš Štefl a Pavel 
Šimek se tentokrát zaměřili na keře, jejich výsadbu, rozvojovou a 
udržovací péči.   

Inspirace 4/2021 ve znamení soutěže Park roku 2021
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Ke svému závěru naopak dospěl seriál Voda ve městě, který ve 
čtyřech dílech představil stejnojmennou metodiku. Toto téma 
ovšem neopouštíme a příští rok bychom chtěli aktivně vyhledávat 
již zrealizované projekty, ve kterých se podařilo šedou teorii 
proměnit v modro-zelenou praxi.  

Ani tentokrát nechybí v Inspiraci rubrika Ekonomika, ve které 
Rostislav Ivánek tentokrát rozložil na prvočinitele založení 
extenzivní zelené střechy, aby jej na konci zase složil v 
orientační cenovou kalkulaci.  

Číslo končí ohlédnutím za dalším ročníkem soutěže Lipová 
ratolest. Tentokrát mladí zahradníci proměnili kousek města 
Krnova, ale o tom už jsme psali v minulých zpravodajích. 

Covid tentokrát zasáhl i do přípravy Inspirace, a to hned ze dvou 
aspektů. Napřed onemocněl grafik a potom tiskárna měla 
problémy s papírem, takže se Inspirace jeví být trochu chudší, ale 
vězte, že je to jenom nižší gramáží použitého papíru. Na obsahu jí 
to snad neublížilo a příště nám zase pěkně ztloustne, což se Vám, 
doufám, o Vánocích nestane. 

Za redakci Inspirace Vám přeji krásné Vánoce a znovu, jako již 
mnohokrát, Vás prosím, pište ohlasy, návrhy na témata, chválu i 
kritiku na inspirace@szuz.cz. 

Jana Šimečková 

Od 1. ledna 2022 dochází ke zvýšení ceny ročního 
předplatného na 290,- Kč. Hlavním důvodem je zvýšení 
cen materiálu a dodavatelských služeb, zejména papíru, 
energie a tisku. 

Zasedání představenstva a Rady ZeS a ABAJ 

Ve dvou posledních měsících roku se uskutečnilo jak zasedání 
představenstva SZÚZ, ta obou Rad odborných sekcí. Všechny 
online, prostřednictvím aplikace ZOOM. Důležitým tématem  
jednání bylo naplánování Shromáždění členů, svazového i 
sekčních. Jak jsem již uvedla v úvodu zpravodaje, od většiny 
zúčastněných byla cítit nevole k online akci, všichni by se raději 
viděli s kolegy osobně. Ani v jednom případě nepadl zatím pevný 
termín, předpokládaný měsíc konání u sekčních shromáždění je 
leden, u svazového březen. 

Objednávky antigenních testů 

Na základě vládních nařízení jsme obnovili hromadné objednávky 
antigenních testů pro vás, naše členy, tentokrát s novou . 
společností Medi7. V prosinci se uskutečnily dvě hromadné 
objednávky, další budou následovat v lednu. Fakturu za testy vám 
vystaví kancelář SZÚZ. 

Prozatím máme jeden kladný ohlas na technologické zpracování 
testů, ve smyslu zjednodušení kroků při aplikaci a jeden záporný 
na jejich účinnost. Budeme velmi rádi za jakoukoliv zpětnou 
vazbu z vaší strany. 

Chcete věnovat předplatné Inspirace jako dárek svým 
obchodním partnerům či kolegům? Neváhejte se na 
nás obrátit telefonicky či mailem.

mailto:inspirace@szuz.cz


Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 11–12 / 2021 �5

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ  

REGION  SEVERNÍ  MORAVA a SLEZSKO 3.12. 2021, VOJKOVICE 

Naši kolegové a kamarádi z regionu severní Moravy berou vaření 
piva už jako tradiční záležitost. Při příležitosti uvaření originálního 
piva speciální edice „VÁNOČNÍHO ZAHRADNÍČKA“ uspořádali 
setkání, na které pozvali všechny členy SZÚZ. 

Akce „Zahradníček společně – Vaříme a pijeme společně“ aneb 
předVánoční setkání proběhla v pátek 3.12. v pivnici Koníčkův 
Dvůr ve Vojkovicích. Pro všechny byla nachystána tradiční chutná 
korýtka a konzumace piva. Mimo jiné se chutnal i ZAHRADNÍČEK, 
který už možná teď je nalahvován a možná si jej právě 
vychutnáváte u čtení tohoto zpravodaje. Na akci se sjeli členové 
především ze severní Moravy, někteří i z větší dálky. Není se ani 
čemu divit, protože na severní Moravě jsou prostě „srdcaři“. Kromě 
pořádajícího a otce ZAHRADNÍČKA  RosTi Ivánka přijel i otec Lipové 
ratolesti Karel Fučík. Organizaci akce měl pod palcem Martin 
Závodný, kterému moc děkujeme! Kromě chutného korýtka a 
skvělého piva byla celá akce povedená díky velmi dobré 
společnosti. Prostě není nad osobní setkání. Nejkrásnější na tom 
všem je, že akcemi a setkáními se jen prohlubují a utužují vztahy, 
poznávají nové zahradnické tváře a sdílejí zkušenosti a tak by to 
mělo být. Nejmladší účastnici akce Marušce nebyl ani rok.  

Setkání bylo takovým pohlazením na srdci, možností odpočinout 
si, vypnout hlavu, smát se od ucha k uchu příhodám a historkám, 
které se vyprávěly tam někde v pivnici ve Vojkovicích. Je to krásná 
tradice a skvělá příležitost se setkat. Držíme kolegům ze severní 
Moravy palce, aby se tato pěkná tradice, která byla snem jednoho 
z nich mohla opakovat a členové se v přátelské atmosféře mohli 
potkávat nad oroseným „ZAHRADNÍČKEM“ i nadále. A kdo jste 
váhal, jestli přjet/nepřijet, tak věřte, že se návštěva tohoto 
razovitého regionu vyplatí! 😉  

Na severní Moravě se „ZAHRADNÍČEK“ už tradičně vaří,  

možná i proto se pravidelně členům ze severní Moravy 
setkávati daří.  

Veselá nálada, úsměv od ucha k uchu,  

chutná korýtka a nebýt na suchu! 

Ochutnat, co se uvařilo,  

probrat, co se podařilo.  

Nějakou štamprličku medovinky si dát, 

a pak si nechat něco pěkného zdát.  

Krásné Vánoce všem popřát 

a s rodinou si doma v teple, klidu pohodu dopřát.  

Přejeme Vám krásný předvánoční a pohodový čas! 

Sepsala a zaveršovala si Míša Brázdová

ZAHRADNÍČEK SPOLEČNĚ – VAŘÍME A PIJEME SPOLEČNĚ
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Vyšla kniha Zelené střechy  

souhra architektury s přírodou  

Nakladatelství Grada nás oslovilo v květnu 2020 s žádostí, 
abychom jim doporučili potenciálního autora knihy o zelených 
střechách, kterou chtěla Grada vydat. Po konzultaci s Jitkou 
Dostalovou jsme se rozhodli, že kniha by měla být jakousi literární 
podobou dokumentu Vegetační souvrství zelených střech – 
Standardy pro navrhování, provádění a údržbu vydaného Sekcí 
Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně v roce 2016  
a aktualizovaného v roce 2019. Smlouvu o autorství tedy podepsal 
s Gradou Svaz zakládání a údržby zeleně z pozice autora 
budoucího díla. Jako hlavní autorku jsme oslovili Jitku 
Dostalovou, která vycházela ze Standardů, které částečně beze 
změny cituje, ale Standardy také rozpracovává, doplňuje  
o fotografie, vlastní kresby, příklady z praxe, chyby a omyly. 
Kapitolu o vegetaci jsme svěřili Samuelu Burianovi a Jana 
Šimečková připravila kapitolu Příklady. V knize je použita celá řada 
fotografií ze soutěže Zelená střecha roku, které takto komplexně 
má k dispozici pouze SZÚZ a je to náš velký bonus.   

Kniha vyšla v nakladatelství GRADA v listopadu 2021 pod ISBN: 
978-80-271-1326-2, má rozsah 168 stran www.grada.cz 

Domluvili jsme se s Gradou, že chceme také mít vliv na to, jakou 
inzerci bude kniha obsahovat, proto jsme si vzali na starost 
shánění inzerce, takže v knize jsou pouze inzeráty členů SZÚZ, 
respektive Sekce Zelené střechy. Knihu bude možné si objednat 
i přes nový e-shop SZÚZ, který hodláme spustit po Novém roce, a 
to za stejnou částku jako na e-shopu GRADA.  

Děkujeme autorům za vložené úsilí a energii a s radostí 
zde citujeme Poděkování Jitky Dostalové, kterým kniha 
začíná a které tak trochu patří mnohým z Vás. 

„Tímto chci poděkovat všem spoluautorům dokumentu Vegetační 
souvrství zelených střech – Standardy pro navrhování, provádění  
a údržbu, za výbornou práci na tomto dokumentu, který si už za 
poměrně krátkou dobu své existence získal respekt a vysoký kredit. 
Standardy nastavily v České republice spolehlivá pravidla kvality  
a udržitelnosti, o která se opírají i státní dotace NZÚ a dotační 
programy měst a obcí. Díky nim u nás zelené střechy konečně 
dostaly „zelenou“. Bez Standardů by nemohla vzniknout ani tato 
kniha.  

Děkuji milým kolegům zahradníkům, především těm, 
kteří přispěli svým nadšením, prací a přesvědčením k 
tomu, že se v Česku podařilo zelené střechy „rozhýbat“  
a díky krásným a kvalitním realizacím o ně vzbudit zájem.  

Dále chci poděkovat těm kolegům architektům a stavbařům, kteří 
podobně jako já viděli v zelených střechách ohromný potenciál  
a pomohli překonat dříve vžitou skepsi a nedůvěru mnohých 
jiných v této branži. Děkuji jim za podporu, odborné rady  
a spolupráci.  

Můj velký dík patří také Svazu zakládání a údržby zeleně, 
který odvádí skvělou práci při propagaci zelených střech a 
soustavnou vzdělávací a osvětovou činností přispívá k 
šíření potřebných odborných znalostí a tím i k vysoké 
kvalitě realizovaných děl.  

V neposlední řadě děkuji za podporu a spolupráci svému synovi 
Pavlovi, který se nadšením pro zelené střechy úspěšně nakazil, 
posléze otěže této „zelené káry“ převzal a neúnavně a úspěšně ji 
plnou parou tlačí dál. Díky!“ 

        Jitka Dostalová 

Zelené střechy

https://www.grada.cz/zelene-strechy-12086/?gclid=Cj0KCQiA5OuNBhCRARIsACgaiqXfp8T5lEXvM1T3V59VNLfiUYiLb_PreL5rn0mQDoqHb5a-4sPWLKkaAuLaEALw_wcB
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Zelené střechy v České republice 

zpráva o trhu 
legislativa | města | firmy | trendy 

Sekce Zelené střechy, jmenovitě Pavel Dostal a Jana Šimečková, 
právě dokončili dokument monitorující klíčové ukazatele 
rozvoje zelených střech v České republice. Tato data slouží 
firmám z oboru, firmám majícím zájem do oboru proniknout, 
veřejné správě, architektům a projektantům a odborné i laické 
veřejnosti v ČR i v zahraničí. Každoročně jsou data citována  
v desítkách mediálních výstupů. K přípravě dokumentu jsme 
použili řadu údajů a informací, které nám poskytli členové Sekce 
Zelené střechy, za což jim děkujeme. Za dokumentem jsou desítky 
hodin práce a obsahuje celou řadu grafů i dalších zajímavých 
informací. V nejbližších dnech s dokumentem seznámíme 
odbornou i širokou veřejnost, jako ochutnávku pro newsletter 
citujeme úvod dokumentu: 

„Zelené střechy se ve výstavbě těší stále větší oblibě, a to nejen v 
ČR, ale i v jiných evropských i světových zemích. V rámci působení 
v EFB (European Federation of Green Roof and Living Wall 
Associations) jsme v roce 2019 začali pracovat na společném 
projektu evropské zprávy o vývoji trhu zelených střech a fasád  

(Green Market Report), pro který jsme použili profesionální 
průzkum trhu vyvinutý rakouskou inovační laboratoří a spřízněnou 
asociací GrünStattGrau. Průzkum má dvě části. První část je 
zaměřena na veřejnou správu, mapuje povědomí  
o zelených střechách a aktivity na jejich podporu. Druhá 
část průzkumu je zaměřena na firmy a dotazuje se na 
ekonomické ukazatele, tržní očekávání i konkrétní data  
o výrobě a prodeji materiálů.  V předkládané zprávě jsou oba 
tyto průzkumy vyhodnoceny a společně tvoří dosud 
nejpodrobnější analýzu odvětví zelených střech v České republice. 
Průzkum probíhal od jara 2020 do léta 2021.“ 

Zprávu v celém znění najdete na našich webových 
stránkách www.zelenestrechy.info

Zelené střechy

http://www.zelenestrechy.info
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Co je nového v projektu Hortulanus 

V listopadu jsme Vám do firem zaslali všechna potvrzení  
o absolvování ke kurzům, kterých se Vaši zaměstnanci zúčastnili. 
Zmiňovali jsme, že je v plánu prodloužení projektu do 
konce března 2023. Tato informace je už oficiální, takže  
s ní můžete počítat. Aktivizovali jsme další členské firmy a 
nabídli jim možnost zapojit se do projektu. Nyní řešíme 
administrativní záležitosti se zapojením nových firem.  

Do konce 30.11. 2021 uplynulo opět půlroční období pro 
odevzdání Zprávy o realizaci č. 5, ve které vykazujeme kurzy za 
období 1. 6 – 30. 11. 2021 a dokládáme veškeré náležitosti: 
prezenční listiny, potvrzení o absolvování a pokud kurzy probíhají 
také online tak písemné výstupy a  nahrávky, které dokladují 
účast. V prosinci jsme vše administrativně uzavíraly, abychom 
nejpozději do 31.12.2021 (s předstihem před Vánocemi) měli vše 
odevzdáno ke kontrole. Poté co proběhne kontrola zaslaných 
dokladů, případně oprava a opětovná kontrola nám finance za 
zrealizované kurzy proplatí.  

Pro toto monitorovací období od 1.6. do 30.11.2021 byly 
ukončeny a vykázány tyto kurzy: 

Cash flow – 16 hodin (7. a 9.6. 2021) 

Dlažby z přírodního kamene – 14 hodin (2. a 3.6. 2021) 

Kalkulace nákladů – 14 hodin (21. a 22.7. 2021) 

Adobe Photoshop – 16 hodin (17. a 18.8. 2021) 

Aktuálně za tuto ZoR 5 vykazujeme za absolvované kurzy  
k proplacení částku 145 860 Kč, což je velmi málo. Do zprávy  
o realizaci nemůžeme zahrnout například jazykové kurzy, které 
jsou v běhu již od podzimu, ale zatím nebyly ukončeny. 
Samozřejmě jsme si vědomi, že podzim je pro Vás vrcholná 
sezóna, proto jsme se ani nesnažili kurzy plánovat.   

Pro nejbližší měsíce jsme začali plánovat kurzy dle 
domluvy, abychom Vám jich v čase mimosezónním 
nabídli co nejvíce. Zasíláme Vám aktuální přehled, který ale 
budeme průběžně doplňovat. Ohledně podrobnějších informací  
a aktualizací Vás budou kontaktovat zástupci subdodavatelských 
společnosti Kanu systém s.r.o a Everesta s.r.o. Děkujeme všem, 
kteří vyplnili dotazníky, které kancelář a partnerské organizace 
zaslali. Díky tomu můžeme kurzy efektivně naplánovat.  

Tím, že nyní bude nabídka kurzů větší prosíme všechny, aby si 
hlídali maximum 10 kurzů, které může jedna osoba absolvovat. 
Pokud by měl dotyčný/á absolvováno více kurzů, MPSV nám je 
neproplatí a budete muset kurz uhradit sami. Dále prosíme, 
abyste přednostně posílali na školení osoby, které se v minulosti 
již kurzů účastnili, ale nemají plných 40 hodin. Přehledy jsme Vám 
zasílali, pokud je budete chtít poslat znovu, ozvěte se a zašleme.  

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.  

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 pana Jana Kořistku, který přebral komunikaci za paní 
Pavlínu Vodičkovou, která ve společnosti Everesta s.r.o. už 
nepracuje.  Pan Jan Kořistka, 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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Kurzy, které proběhly v listopadu a prosinci 2021 

30.11. 2021     Hospodaření s dešťovou vodou, ONLINE 

14. a 16. 12.2021  Cash flow (16 hodin), ONLINE 

15. a 16.12.2021   Týmová spolupráce, delegování a kontrola, ONLINE 

Co plánujeme na další měsíce v roce 2022   

10. 1. a 11. 1. 2022  Operativní řízení spolupracovníků, efektivní vedení porad a práce se zpětnou vazbou  ONLINE  

12.1. a 18.1. 2022  Trvalkové záhony  (technologie, vhodné druhy) 9:00 – 13:00 ONLINE Kapacita kurzu je již naplněna. 
Ohledně dalšího termínu Vás budeme informovat 

13.1. a 14.1. 2022  Jak nás vidí zákazník a jak budovat odpovídající firemní kulturu  ONLINE  

Termín upřesníme  Zelené střechy II  ONLINE  

17.1. 2022     Fakturace a doklady (5 hodin) 8:00 – 13:30  ONLINE   

18.1. 2022     Legislativní změny pro personalisty v roce 2022 (8 hodin) 8:00 – 16:30 ONLINE  

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

20.1. 2022     Marketingový a komunikační mix, on-line nástroje  ONLINE  

24.1. 2022     Jak asertivně zvládat problémové situace se zákazníky i se zaměstnanci   

2. polovina ledna     Trávníky – zakládání a péče (8 hodin)  ONLINE 

27.1. a 28.1. 2022  Daň z přidané hodnoty (16 hodin) 8:00 – 16:30 ONLINE   

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

22.2. 2022     Cestovní náhrady (8 hodin) 8:00 – 16:30 ONLINE  

24.2. 2022     Novela zákoníku práce a její dopady do praxe (8 hodin) 8:00 – 16:30 ONLINE  

Únor 2022      Trávníky – zakládání a péče (8 hodin)  ONLINE 

Únor 2022      Koupací jezírka a biobazény prakticky Bude upřesněno dle pandemie Okolí Prahy   

Únor 2022      Koupací jezírka a biobazény prakticky Bude upřesněno dle pandemie Okolí Prahy   

Únor 2022      Tesařský kurz – (lavice, altán terasa) pokročilý kurz (16 hodin)  Bude upřesněno dle pandemie 
Prezenčně, BRNO Bosonohy  

Únor 2022      Obsluha motorové řetězové pily a křovinořezu Bude upřesněno dle pandemie Prezenčně 

Okolí Prahy  

Únor 2022      Stabilizace prudkých svahů  ONLINE  

Hortulanus 2021 - odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně
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Březen 2022    Zahradní živé stavby  Okolí Brna  

Březen 2022    Gabiony a zahradní program  Ostrava 

9. března 2022   Vedení menších pracovních týmů před sezónou (pro mistry, předáky, vedoucí malých skupin)  ONLINE  

Únor 2022     Účetní uzávěrka (8 hodin)  ONLINE  

Únor - Březen 2022 Účtování v cizí měně (8 hodin)  8:00 – 16:30 ONLINE  

KAPACITA KURZŮ  

• SketchUp základní kurz – zbývá 5 volných míst 
• Adobe Photoshop II – zbývá 5 volných míst 
• Operativní řízení spolupracovníků, efektivní vedení porad a práce se zpětnou vazbou – zbývají 4 volná místa 
• Jak nás vidí zákazník a jak budovat odpovídající firemní kulturu – zbývá 6 volných míst 
• Marketingový a komunikační mix, on-line nástroje – zbývá 6 volných míst 
• Jak asertivně zvládat problémové situace se zákazníky i se zaměstnanci – zbývá 5 volných míst 

U ostatních kurzů od společnosti Kanu systém je také stále volná kapacita. Realizovat se budou až když naplníme kurz 10 účastníky. 

Hortulanus 2021 - odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně
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