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Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně

Vážení a milí členové, 

listopad byl pro nás měsícem, ve kterém jsme plánovali 
Shromáždění členů jak svazu, tak jeho odborných sekcí. 
Ve všech třech případech to bude Shromáždění volební. 
Rady sekcí budou obměňovat celé své složení,  
v Představenstvu končí mandát čtyřem osobám, v Kontrolní 
komise jedné. Dovolujeme si vás, se vším důrazem, vyzvat ke 
zvážení kandidatury. 
Rovněž jsme se věnovali poslednímu letošnímu číslu 
Inspirace, uskutečnili jsme první z řad představení 
metodiky Ozelenění fasád, zavítali na přátelské posezení 
do pivovaru Koníček k Moravskoslezkým kolegům  
a prezentovali se v Luhačovicích na Dnech zahradní  
a krajinářské tvorby. 

Přeji vám pěkné počtení. 
Vaše kancelářská zahradnice Hanka  

Listopad 2022

Shromáždění členů Asociace biobazénů a jezírek se uskuteční  19.-20. ledna 2023  
v areálu Kláštera Želiv na Vysočině. Jedná se o rozsáhlý turistický komplex s celoročně 
přístupným prohlídkovým okruhem, restaurací, pivovarem a hotelem v samém srdci 
Čech. Na pořadu jednání budou obvyklé body, jako je zpráva o činnosti a hospodaření 
za uplynulý rok a program činnosti a rozpočet na rok následující. Jak již bylo uvedeno 
v úvodu, čekají nás volby a odborný doprovodný a kulturní program. Navštívíme 
pivovar i samotný klášter. Pozvánku s časovým harmonogramem obdržíte již brzy do 
vašich mailových schránek.



Právě v těchto dnech rozesíláme čtvrté číslo letošní Inspirace, 
jehož velká část je věnována dílům oceněným v soutěži 
Zahrada roku 2022. Po jejich defilé následuje zajímavá anketa 
mezi tvůrci oceněných zahrad, ať už projektanty nebo realizátory, 
kde odpovídají na aktuální otázky: jaké jsou současné trendy při 
tvorbě zahrad a jaká jsou očekávání do budoucna, zejména  
v souvislosti s  ekonomickou krizí. 

Nechybí samozřejmě obvyklá rubrika Choroby a škůdci 
okrasných dřevin, ve které se Ivana Šafránková věnuje 
chorobám rodu Buxus. Autoři seriálu o nejčastějších 
nedostatcích a omylech při zakládání a péči o zeleň Lukáš 
Štefl a Tatiana Kuťková si tentokrát vzali na mušku rostliny  
v nádobách. Rubrika Trvalky nabízí rady Adama Baroše, jak se 
zorientovat v džungli zvané názvosloví rostlin aneb jaká jména 
trvalek používat. Petr Mičola v rubrice Zelené vize je tentokrát 
méně futuristický a více realistický. Výsledkem je myšlenka, kterou 
bychom mohli populárně pojmenovat třeba „dostaňme lidi mezi 
pole“. Když uvidí, v jakém prostředí žijí, může je to motivovat  
k požadavku změny. Vizí tedy je vytvářet v krajině prostředí, 
které se sice podobá parku, ale rostlinná společenstva 
vycházejí z podmínek daného místa. A důležitou roli by při 
tom měli sehrát zahradníci. K jeho článku se krásně hodily 
fotografie představující místa v krajině oceněná v soutěži 
Adapterra Awards pořádanou Nadací Partnerství, o které také 
časopis informuje.  

Ve čtvrté Inspiraci nikdy nesmí chybět ohlédnutí za soutěží 
mladých zahradníků Lipová ratolest, kterou jsme pořádali 
koncem září v Hodoníně. Reportáž je tentokrát doplněna o názory 
kapitánů vítězných družstev a na otázky autora článku odpovídají 
také ředitelé oceněných škol. Čtenáři se tak dozví, jaký je zájem  
o zahradnický obor, což by pro vás, naše členy, mohl být 
povzbudivý signál, že se můžete těšit na své budoucí zaměstnance 
a spolupracovníky.  

Určitě si tentokrát nezapomeňte přečíst komerční články. David 
Podhorský v článku Bohatý koberec – chudý koberec velmi 
fundovaně popisuje parametry, které by měl splňovat kvalitní 
rozchodníkový koberec na zelené střechy, jehož pěstování 
se věnuje jeho firma Dawyck.   

David Sivák ze školek Van den Berk zase představuje zajímavý 
projekt Vertical Forest v Eindhovenu.   

Tomáš Chocenský z členské firmy OK Zahrady mě nedávno 
upozornil na pro nás absurdní případ v Chlumci nad Cidlinou, kde 
se soudí majitel zahrady s městem za to, že na jeho 
pozemek padá listí javorů vysázených na městské parcele. 
Případ byl již několikrát u soudu a na město je vyhlášena už  
i exekuce. Požádala jsem autora „Právního okénka“ Břetislava 
Martínka, aby se na případ podíval a výsledkem je článek  
s vtipným názvem Máchale, spadlo ti to, asi vítr, seber to!, 
jehož obsah už bohužel tak veselý není.  

Nesmím zapomenout na rubriku Ekonomika, ve které Rostislav 
Ivánek nekompromisně pitvá náklady a ceny v zahradní a 
krajinářské tvorbě, tentokrát se věnuje letničkovým záhonům  
z přímého výsevu.  

Přeji vám inspirující čtení a prosím, pište, jak se vám 
Inspirace líbí či nelíbí, navrhujte témata a autory a 
nezapomeňte, že můžete Inspiraci objednat jako 
dárek svým zaměstnancům, kolegům či klientům.  

Jana Šimečková 

www.casopisinspirace.cz

INSPIRACE  ZIMA 2022

http://www.casopisinspirace.cz
http://www.casopisinspirace.cz


Registrační číslo projektu 

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011146 

Co je nového v projektu Hortulanus 

V listopadu jsme se společností Everesta s.r.o. a Kanu s.r.o. 
uspořádali kurzy: Základy stromolezení, Právní minimum, 
Lumion, Hmotný a nehmotný majetek. 

V průběhu listopadu jsme připravovali podklady k další 
monitorovací zprávě za období červen-listopad 2022, kterou 
musíme předložit nejpozději koncem prosince. Prosíme všechny, 
kteří jste poslali své zaměstnance na kurz v období od června do 
listopadu a nezaslali ještě sken pracovní smlouvy/DPČ + vyplněný 
monitorovací list, aby tak učinili obratem. 

HORTULANUS – REALIZOVANÉ KURZY LISTOPAD/PROSINEC 

1.11. ZÁKLADY STROMOLEZENÍ - 2 den   HRANIČNÉ PETROVICE 

8.11., 15.11. NASTAVENÍ KOMUNIKAČNÍCH PROCESŮ VE FIRMĚ 
AGROSTIS, Rousínov 

10. a 16.11. PRÁVNÍ MINIMUM I. a II. část  

16.11.  HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK   

1.-2.12. MS EXCEL pro mírně až středně pokročilé, OK ZAHRADY 
(uzavřený kurz)  

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, nebo byste chtěli 
zaslat přehled absolvovaných kurzů, ozvěte se 
Michaele Brázdové. 
V případě, že byste se chtěli proškolit ve Vámi 
vybraném tématu a v nabídce ho nemáme, nebo 
uspořádat nějaké celofiremní školení, neváhejte  
a kontaktujte nás.   

Co plánujeme na další měsíce 

Zasíláme vám přehled aktuálně vypsaných termínů kurzů. Bude 
postupně následovat i plánování dalších kurzů, které se uskuteční 
v zimním období (leden–březen), kdy je větší prostor ke 
vzdělávání vašich zaměstnanců.  

HORTULANUS – VYPSANÉ KURZY  

13.12.  KURZ SPRÁVNÉHO PSANÍ  online docekalova@kanu.cz 

3.1. a 10.1.2023 EKOLOGICKY ZAMĚŘENÁ ZAHRADA ONLINE 
docekalova@kanu.cz 

9.-10.1.2023 POHODA   OK ZAHRADY (UZAVŘENÝ KURZ)      

11.1. a 18.1.2023 AutoCAD II  ONLINE 
jana.benesova@everesta.cz 

12.01.2023 Závlahové systémy Hunter OK ZAHRADY 
(UZAVŘENÝ KURZ)    

12.-13.1. 2023 Zelené střechy – TRENDY PREZENČNĚ/
ROUSÍNOV BRNO docekalova@kanu.cz 

16.01.2023 Jak poskytnout první pomoc PREZENČNĚ, 

BRNO docekalova@kanu.cz 

16.01.2023 Jezírka s technologií OASE OK ZAHRADY 
(UZAVŘENÝ KURZ)    

18.1. - 19.1.2023 Microsoft Excel pro mírně pokročilé  
PREZENČNĚ (BRNO) jana.benesova@everesta.cz  

23.01.2023 Údržba vozidel a strojů OK ZAHRADY (uzavřený 
kurz) 

24.01.2023 GENERAČNÍ OBMĚNA VE VEDENÍ FIRMY 
PREZENČNĚ (BRNO) docekalova@kanu.cz 

30.-31.1.2023 Technologie zakládání trvalkových záhonů 
ONLINE do 12.1. na:https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSci_TW_xoE0klUslH0xgYrMJ9IuoY3FMSP2VxbAT6bLetF5
3A/viewform 

Leden/Únor 2023  Perenárium PREZENČNĚ/ ROUSÍNOV 
BRNOna brazdova@szuz.cz  

Leden/Únor 2023  TESAŘSKÝ KURZ (LAVICE, ALTÁN, TERASA) – 
POKROČILÝ KURZ PREZENČNĚ (BRNO – BOSONOHY) 
docekalova@kanu.cz   

25.1.-17.2.2023 INTENZIVNÍ JAZYKOVÝ KURZ  ANGLIČTINA 
ONLINE (každou středu a čtvrtek od 8:00 do 13:00)  Přihlašování 
na: https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSe8K2xbWoJzeNKH332FD0oCD8v0KsP5mykhElto4FJVC
NmMAg/viewform  

Leden 2023 VČELAŘENÍ PREZENČNĚ (VRANOV U BRNA) 
docekalova@kanu.cz 

Hortulanus 2021 – odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně
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Důležité kontakty  - Hortulanus 

V případě, že máte nějaké specifické požadavky, můžete 
kontaktovat mě, případně kontaktní osoby uvedené níže. 

Technické a manažerské kurzy zajišťuje Kanu systém s.r.o.   
Bc. Lucie Dočekalová, mobil: +420 776 376 573, mail: 
docekalova@kanu.cz  

Jazykové, účetní, ekonomické a právní kurzy zajišťuje společnost 
Everesta, s.r.o.  

JAZYKOVÉ KURZY/ Lucie Novotná, +420 734 621 064, mail: 
lucie.novotna@everesta.cz  

ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ, PRÁVNÍ, OBECNÉ IT / Ing. Jana Benešová, 
mobil: + 420 734 318 883, mail: jana.benesova@everesta.cz  

INTERNÍ LEKTOR (oborové)/ Ing. Michaela Brázdová, mobil:  
+420 725 745 421, mail: brazdova@szuz.cz 

Zasedání Představenstva SZÚZ 

Dne 16.11. se v prostorách členské obchodní firmy Irimon konalo 
zasedání Představenstva. Pozvání k účasti dostali i zástupci rad 
všech odborných sekcí, tedy Zelených střech, ABAje a Mladých 
zahradníků. Důležitým bodem jednání bylo konání Shromáždění 
členů SZÚZ, kterému se podrobně věnujeme v následujícím 
článku.  Uvítali jsme hosty ze SZKT, pana ředitele Ondřeje Feita a 
Stanislava Fleka, se kterými jsme projednávali bod spolupráce při 
soutěži PARK ROKU. Na programu jednání byl rovněž redesign 
loga SZÚZ. Tímto úkolem bylo představenstvo pověřeno na 
minulém SČ v Křtinách. Na zasedání přišel grafický designér Kamil 
Petr https://www.kamilpetr.cz/, který promítl prezentaci v níž 
představil možnosti redesignu loga: změna názvu i loga, 
ponechání názvu redesign loga, nebo vytvoření claimu – 
doplňkového hesla. Představenstvo po diskusi rozhodlo zahájit 
fázi 1. a to ve dvou variantách: Návrh změny názvu nebo návrh 
značky, claimu, sloganu. 

Ještě jednou velmi děkujeme panu Šenkýřovi za vlídné přijetí a 
pohostinnost v prostorách firmy Irimon. 

Shromáždění členů Svazu zakládání a údržby zeleně 

Vážení a milí kolegové, 

pro Shromáždění členů jsme v roce 2023 vybrali místo ležící 
údajně v geografickém středu České republiky, https://
www.hotelkouty.cz/. Konferenční hotel na Vysočině, 
postavený ve dřevě v souladu s přírodou, ubytování  
s neskutečnými výhledy, ať už v pokoji nebo chatce. 
Konferenční technika i internet, ale mobil bez signálu. Sport, 
oddych a nerušená zábava, protože v okolí nestojí jediný dům. 
Ubytovat se budete moci v hotelu nebo v lesních apartmánech. Ve 
zvoleném termínu může být buď začínající jaro nebo tuhá zima 
anebo něco mezi tím. V každém případě nejsou žádné jarní 
prázdniny, které by vám mohly bránit v účasti.  

Odborný program (22. března od 10 do 13 hod) 

Ing. David Hora: Strukturální substráty, biouhel, 
technologie používané při výsadbě stromů 

Martin Pospíšil: Výroba biouhlu a jeho vlastnosti.  https://
prauhel.cz/ 

Ing. Marie Bartíková, Ph.D., Současná situace ve výskytu 
chorob a škůdců  https://www.fytopatolog.cz/ 

Shromáždění členů (22. března 14.00 do 18:00)  

Kromě obvyklých bodů, jako je zpráva o činnosti a hospodaření za 
uplynulý rok a program činnosti a rozpočet na rok následující nás 
čekají volby do Představenstva (4 mandáty) a Kontrolní 
komise (1 mandát). Proto vás vyzýváme ke kandidatuře! 

Na programu bude také diskuse o změně vizuální identity, 
případně i názvu Svazu zakládání a údržby zeleně, protože to byl 
jeden z úkolů na rok 2022.   

Pozvánku a registrační formulář obdržíte začátkem 
ledna, ale již teď si zarezervujte pro naše společné 
setkání termín 22. - 23. března 2023. 

Info z kanceláře
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Konference 25. Dny zahradní a krajinářské tvorby 
2022 

Když se řekne v kruhu oborových kolegů „Luhačovice“ všichni 
hned ví, o jakou akci se jedná. Tento ročník byl věnován tématu  
„V PŘÍZEMÍ“.  

Svaz zakládání a údržby zeleně byl v tomto roce na akci  
v Luhačovicích partnersky pozván. První den konference zde měla 
přednášku ředitelka SZÚZ – Jana Šimečková na téma – Trendy 
v soutěžích zahradní architektury v Čechách – kde představila  
a prezentovala veškeré typy soutěží, které SZÚZ pořádá (Zelená 
střecha roku, Park roku, Zahrada roku, Koupací jezírko roku a na 
závěr nechyběla ani soutěž mladých zahradníků – Lipová ratolest). 

  

Kromě přednášky jsme zde měly také stánek, který jsme využily  
k prodeji publikací jako jsou: časopis Inspirace, ročenka Zahrada 
roku 2022, kniha Zahrady a jejich příběhy, Standardy pro 
navrhování, provádění a údržbu – Vegetační souvrství zelených 
střech a novou publikaci – Metodika ozelenění fasád. Kromě 
prodeje publikací byla účast v Luhačovicích pro nás možností 
potkat se s mnohými z vás, popovídat si, prohlubovat vztahy a 
navazovat nové. Na konferenci se také zrodil prvotní nástin letní 
exkurze „Členi členům“ ve spolupráci s členskou firmou Agrostis 
Trávníky, pro kterou si předběžně zarezervujte termín 1.-3.6. 2023. 
Program konference byl opravdu pestrý a velmi nabitý. Děkujeme 
všem za milá setkání! 😉

ZAHRADNÍČEK SPOLEČNĚ – VAŘÍME A PIJEME SPOLEČNĚ 

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ – REGION  SEVERNÍ  MORAVA a SLEZSKO 
25.11.2022 VOJKOVICE 

Naši kolegové a kamarádi ze Svazu zakládání a údržby zeleně 
berou vaření piva rok od roku už jako tradiční záležitost. Při 
příležitosti uvaření originálního piva speciální edice „VÁNOČNÍHO 
ZAHRADNÍČKA“ uspořádali setkání, kam pozvali členy SZÚZ. 

Akce „Zahradníček společně – Vaříme a pijeme společně“ aneb 
předvánoční setkání proběhlo v pátek 25.11.2022 v pivnici 
Koníčkův Dvůr ve Vojkovicích. Pro všechny bylo nachystáno 
občerstvení a ochutnávka edice „VÁNOČNÍHO ZAHRADNÍČKA“. Na 
akci se sjeli členové především ze severní Moravy, někteří i z větší 
dálky. Tentokrát se hlavní organizace akce velmi pěkně zhostili 
Michal Pytlík a Ondra Lasztowka ze společnosti Zahradnictví LAPY. 
Kromě zajištění akce, kterou nastartoval „otec 
ZAHRADNÍČKA“ Rosťa Ivánek, připravil Michal Pytlík zahradnický 
kvíz, ve kterém se soutěžilo o hodnotné zahradnické ceny. Za 
organizaci celé akce moc děkujeme Michalovi a Ondrovi ze 
Zahradnictví LAPY s.r.o.,  
a také Rosťovi Ivánkovi! 

Kromě chutného korýtka a skvělého piva byla celá akce povedená 
také díky velmi dobré společnosti a ta je na severní Moravě 
vždycky. Nejmladší účastnicí setkání byla Jolanka Buďo (Ivánková), 
pro jejíž život, jak věřím, byla účast už teď přínosná😊  

Děkujeme kolegům, že takovou akci pořádají a že je již nezbytnou 
tradicí regionu rázovitého 😉  

Michaela Brázdová  

Listopadová setkání



Metodika Ozelenění fasád – semináře  

Jak jsme vás již informovali v minulém zpravodaji, díky podpoře 
pražského magistrátu jsme vydali metodiku Ozelenění fasád, a to 
jako výstup projektu „Zelené fasády jako součást adaptačních 
opatření na změnu klimatu“. Cílem projektu je také uspořádání 
seminářů, na které tuto metodiku představíme. První z nich se 
uskutečnil 15. listopadu v Praze v Centru architektury a městského 
plánování [CAMP]. Metodiku ve dvouhodinové přednášce 
představil hlavní autor Samuel Burian, součástí semináře byla  
i prezentace Sekce Zelené střechy a promítnutí dvou videí z cyklu 
Zelené střechy – živé střechy, jejichž vznik také podpořil MHMP. 
Bezplatného semináře se zúčastnila téměř stovka zájemců, kteří si 
jako bonus odnesli metodiku v tištěné podobě. 

Další přednáška k metodice se uskuteční 8. prosince na Fakultě 
architektury ČVUT v Praze, tato akce je určena studentům 
architektury. Pro širší odbornou veřejnost pořádáme ještě jeden 
seminář, a to 9. prosince od 10 do 12 hod. na Fakultě životního 
prostředí České zemědělské univerzity v Praze.  

Zasedání Rady Sekce zelené střechy 

Dne 18. listopadu se uskutečnilo on-line zasedání Rady ZeS.  
V první části zúčastnění stručně shrnuli aktivity za uplynulých 
deset měsíců roku 2022. O většině z nich jsme vás ve zpravodaji 
průběžně informovali. Za zmínku stojí účasti předsedy rady ZeS 
Pavla Dostala na několika mezinárodních akcích. V červnu se Pavel 
zúčastnil výroční konference švýcarské asociace /SFG Thun/ 
spojené se zasedáním EFB a exkurzí do Curychu. Koncem září pak 
přednášel na mezinárodní konferenci v Bratislavě, v říjnu se pak 
vydal do Berlína na Solar Gründach Kongress. Poznatky  
z kongresu mu pomohly při sepsání doporučení pro město Brno, 
jak  podporovat dotacemi biosolární střechy a v budoucnu jich 
využije pro sepsání příručky o kombinaci vegetace a fotovoltaiky 
na střechách.    

Shromáždění členů Sekce Zelené střechy  

Shromáždění členů ZeS se uskuteční 26. ledna 2023 v Brně, 
v Otevřené zahradě Nadace Partnerství. Důležitým bodem 
programu budou volby do Rady Sekce Zelené střechy, protože 
mandát končí všem dosavadním členům Rady. Proto vyzýváme 
členy ZeS ke kandidatuře, přihlášky se stručným 
motivačním dopisem posílejte do 15. ledna 2023.  

Kromě obvyklých bodů programu se můžete těšit na odborný 
program. Pavel Dostal vás seznámí s novinkami v oblasti 
kombinací fotovoltaiky a vegetace. Podrobněji vám také 
představíme metodiku Ozelenění fasád, kterou jsme vydali v 
listopadu 2022. 

Po dvolueté covidové pauze, se kolegové ze severní Moravy 
rozhodli opět se zúčastnit veletrhu Infotherma a představit 
účastníkům na společném sekčním stánku benefity zelených 
střech. 

Sekce Zelené střechy
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