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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, 
i když je chod v naší zemi takový, jaký je, únor byl pro nás 
nabitý událostmi a novými zkušenostmi. Všechny aktivity 
probíhají online, takže nejčastější fotky, které zde mohu 
uveřejnit, jsou printsreeny obrazovek. Z toho jsem tedy 
poněkud rozpačitá... Tou nejzásadnější akcí bylo online 
Shromáždění členů, kterému předcházely volby do 
představenstva i kontrolní komise našeho profesního 
sdružení. Velmi zajímavá pro mně byla i anketa o případné 
změně názvu svazu. Její shrnutí najdete na na straně 3.  
A je toho samozřejmě mnohem více. 

Přeji Vám pěkné počtení 
Vaše kancelářská zahradnice  
Hana

Únor 2021

V rámci Shromáždění členů bylo uděleno čestné členství odstupujícímu členu 
představenstva Ing. Jaromírovi Opravilovi - zakládajícímu členu svazu a 
dlouholetému předsedovi. Jaromír byl jednatelem a spolumajitelem společnosti 
ZAHRADA Olomouc, nyní se s ním můžete setkat v Okrasné školce Záříčí, kterou 
převzal pod své vedení. 
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Dne 25.2. se uskutečnilo online Shromáždění členů 
prostřednictvím aplikace ZOOM. Jednání bylo velmi věcné a 
omezilo se na pravidelné body, ke kterým patří schválení čerpání 
rozpočtu, zprávy o činnosti za rok 2020 a naplánování roku 
současného. Návrh rozpočtu i návrh plánu činnosti na rok 2021 
byly schváleny v předloženém znění. Nicméně vzhledem k 
epidemickým opatřením nebylo snadným úkolem jak rozpočet, 
tak plán činnosti připravit. Výnosy ze vzdělávacích akcí jsou pro 
činnost svazu důležité, ale nikdo nedokáže nyní říct, v jakém 
rozsahu a zda vůbec je budeme moci letos pořádat.  

Důležitým bodem jednání byly volby, které se uskutečnily 
elektronicky prostřednictvím programu Electionrunner ještě před 
uskutečněním vlastního Shromáždění.  V letošním roce skončilo  
4leté volební období Lukášovi Gabrielovi, Davidovi Mičanovi (oba 
znovu kandidovali) a Jaromírovi Opravilovi (již nekandidoval)  
v představenstvu a 3leté volební období Petru Neumannovi 
(znovu kandidoval) a Karlu Fučíkovi (již nekandidoval) v kontrolní 
komisi.  O místo v představenstvu se dále ucházeli Martin Straka  
a Pavel Dostal a v kontrolní komisi Pavel Jugas. 

Výsledky voleb 

Do představenstva byli zvoleni:  
Lukáš Gabriel, David Mičan, Pavel Dostal 

Do kontrolní komise byli zvoleni:  
Petr Neumann, Pavel Jugas 

Všem odstupujícím členům velmi děkujeme za jejich dosavadní 
odvedenou práci a nasazení a těšíme se na spolupráci a aktivity  
s členy nově zvolenými. Martinovi Strakovi děkujeme za jeho 
odvahu a jsme všichni přesvědčeni, že "jeho čas" brzy přijde. 

Představenstvo SZÚZ pracuje ve složení 

Ing. Petr Halama - předseda, Jaroslav Pešička - místopředseda 

Mgr. Lukáš Gabriel, Lukáš Rajtr, Jaromír Nigrin, Bc. David Mičan 

Ing. Pavel Dostal 

Kontrolní komise pracuje ve složení 

Bc. Petr Neumann, DiS., Ing. Pavel Jugas, JUDr. Olga Humlová 

Představujeme nové tváře ve vedení svazu 

Pavel Dostal,jednatel ve firmě GreenVille service s.r.o. 

Pokud mám možnost, snažím se, aby za mnou zůstávala trvalá 
pozitivní změna. Z toho, co mohu pozorovat, stojí zahradnický 
obor u velké příležitosti. Zeleni se dostává nebývalé pozornosti a 
vkládá se do ní mnoho nadějí i prostředků. Množství pojmů 
týkající se výsledků zahradnické činnosti ve veřejné debatě 
dokládají aktuálnost a potřebnost zahradnického oboru. Bez 
kvalitní zeleně nejsou řešitelné problémy současných měst, bez 
odborných znalostí nebude kvalitní zeleň, bez organizací jako je 
SZÚZ nebude dostatek odborných znalostí. Co víc, čím dál více si 
jako lidé uvědomujeme, jak je zeleň důležitá pro naše zdraví a 
spokojenost.  Líbí se mi přátelská atmosféra ve Svazu. Vidím cesty, 
kterými bychom se jako Svaz mohli vydat, abychom se posunuli 
zase o krůček dále. Využít příležitostí které nabízí online prostředí, 
propojit se s dalšími důležitými organizacemi, být víc vidět a 
slyšet, využívat inovace v oboru a dozvídat se o nich, být víc  
v kontaktu mezi samotnými členy…  

Pavel Jugas, jednatel firmy Anima Horti s.r.o.  

Vnímám svaz jako jednoho z nejdůležitějších hráčů na 
zahradnickém poli v České republice, který posunuje zahradnický 
obor kupředu. Na pozici člena Kontrolní komise mě zaujala 
možnost se aktivně zapojit do chodu svazu. Vážím si být členem 
SZÚZ a chci přispět k jeho fungování a zasadit se o jeho rozvoj. 
Věřím, že bych uplatnil své zkušenosti z vedení malé zahradnické 
firmy v posledních deseti letech, kde jsem zodpovědný za finanční 
i provozní chod. Budu se těšit na setkání s Vámi, až to okolnosti 
dovolí. 

Shromáždění členů SZÚZ
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V letošním roce si připomeneme 20 let od vzniku našeho 
profesního sdružení. Jeho zakladatelé mu dali do vínku název 
Svaz zakládání a údržby zeleně, který v roce 2001 zřejmě přesně 
vystihoval náplň a zaměření tohoto profesního sdružení. Za těch 
dvacet let jsme ale ušli velký kus cesty, změnila se oborová situace, 
rozšířil se záběr činnosti SZÚZ.  

Opakovaně se objevují názory, zda nenastal čas na změnu názvu, 
případně i loga. Obvykle narážíme na námitky, že nikdo nic 
lepšího nevymyslel a že zavedená značka se nemění. Přesto nebo 
právě proto se rozhodlo představenstvo a kancelář SZÚZ uspořádat 
anketu mezi členy, abychom získali názory na toto citlivé téma. 
Aneb kdy, když ne teď, kdo, když ne my. Do ankety se zapojilo 66 
respondentů. Názory na to, zda název měnit či neměnit jsou 
víceméně půl na půl.  

Z navrhovaných variant se nejvíce líbí Česká zahradnická asociace 
a Asociace zahradnických firem, téměř 10 % hlasů ještě získal 
název Asociace zahradníků-krajinářů.  

Nově se objevily názvy Zahradníci spolu, Sdružení zahradnických 
firem, Svaz zahradnických firem, Sdružení zahradních 
profesionálů, Expertní sdružení zahradních profesionálů.  

Níže uvádíme anonymně nejzajímavější komentáře k anketě:  

      Asociace je dobrý začátek. Problematické je podle mě označení 
začínající na "S", což vybízí ke zmiňované záměně se SZKT. 
Samotné označení "zahradníků" nebo "realizátorů" by zase mohl 
vést k nesounáležitosti opomenutých profesí v názvu. Když už, tak 
je lepší zvolit označení "zahradnický", který se týká víceméně 
všech. Označení "firem" opět nezahrnuje všechny členy, protože 
někdo je členem, aniž by měl firmu. Označení cech ve mě evokuje 
středověký cech. 

      Nejblíže je Cech zahradních realizátorů, ale to zní opravdu dost 
blbě. Název, který nese zahradnictví nebo zahradníky není přesný, 
protože obsahuje daleko širší zaměření – pěstitelé apod. Při 
případné záměně se SZKT se není za co stydět a jistě zbloudilce 
kolegové správně nasměrují. Kontakt nespadne do koše... 

      Nejsem stoprocentně přesvědčen, že je název potřeba měnit, 
ale myslím si, že název SZÚZ je špatně vyslovitelný, většina lidí 
používá název svaz, možná z tohoto důvodu by bylo dobré, kdyby 
slovo svaz zůstalo v názvu zachováno. Pokud by byl nový název, tak 
by stálo za to udělat nové logo, které by se změnou 
korespondovalo či celou svazovou "firemní" identitu. 

      "Svaz" už několikrát čelil pokusu o změnu názvu a loga za 
dobu své existence. Nemyslím si, že změna názvu by vedla ke 
zkvalitnění naší společné práce. Navrhuji, aby ušetřené peníze za 
změnu názvu a loga byly darovány na charitativní účely. 

      Myslím si, že jste již "ustálená" značka na trhu s 20letou 
historií a neskutečným portfoliem aktivit = název bych neměnil.  
Z výše nabízených názvů bych se velmi obával slova "zahradnická/
zahradníků". Odborná veřejnost tomu slovu a kontextu rozumí, 
ale široká laická veřejnost to dle mého názoru bude vnímat jako 
někoho, kdo pěstuje rajčata a šlechtí mrkev.... nikoliv jako 
profesionály na kompletní zakládání "balíku" aktivit, technologií a 
specializací, spojených se zakládáním a péčí o plochy zeleně. 

Pro tuto chvíli tedy zůstává název stejný. Nicméně téměř polovina 
respondentů si změnu názvu přeje, takže se představenstvo a 
kancelář bude tomuto tématu dále věnovat.  

Anketa ke změně názvu  
Svazu zakládání a údržby zeleně 
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V termínu 26.-27.2. se uskutečnil online veletrh Střechy Praha, kterého se tradičně zúčastňují zástupci členských firem  
z odborné sekce Zelené střechy. Celkem se jich přihlásilo deset. Zakoupení  veletržního stánku BASIC umožňovalo, aby byl na 
chatu a videohovoru vždy jeden zástupce za celý stánek. Návštěvníci si po vstupu do stánku mohli prohlížet materiály, prospekty apod., 
které v něm byly umístěny a pokud měli dotaz, mohli v kontaktech oslovit osobu, která byla aktuálně dostupná.  Pro kancelář i 
zúčastněné firmy to byla zcela nová zkušenost po organizační i komunikační stránce. Pavel Dostal přednášel i v rámci doprovodného 
programu. 

Návštěvnost byla z našeho pohledu nízká, zde je oficiální poděkování a výstup z veletrhu od jeho manažerky:  

Vážení vystavovatelé, 

ráda bych Vám poděkovala za účast na online veletrhu Střechy Praha, za Vaši odvahu zkusit něco nového. Zájem o specializovaný 
veletrh z řad návštěvníků byl po celou jeho dobu, i přes komplikovanější situaci v sobotu, vzhledem k avizovanému zavedení 
přísnějších protipandemických opatření.  

Technika a celá online platforma zafungovala výborně a mám tedy radost, že se v současné době podařilo potkat se s návštěvníky 
alespoň tímto způsobem. 

Na veletrh zavítalo 3 369 unikátních návštěvníků s opravdovým zájmem o nabízené materiály a služby. Návštěvníci zhlédli  
v rámci veletrhu celkem 80 445 stránek. Celkový počet zpráv zaslaných od návštěvníků (soukromých i veřejných) bylo 3 189. Celkový 
počet kliknutí na tlačítka na stáncích (Kontaktujte mě/Zájem o akční nabídky/Hlasování/Slevové vouchery) byl 4 778. Podařilo se 
připravit i poutavý doprovodný program, který přilákal 1 524 online posluchačů. 

Po zpracování dat Vám zašlu konkrétní informace k návštěvnosti Vašeho stánku a nasbírané kontakty. 

Děkuji za spolupráci při přípravě Vašich virtuálních expozic. Veletrh byl díky Vaší pečlivé přípravě úspěšný a pro návštěvníky příjemný  
a přehledný. 

Přeji Vám příjemný zbytek dne. 

Veletrh Střechy Praha - online

Paní Petra Helánová z firmy Zahrady Zapletal měla "službu" na stánku jako první. Děkujeme za obývákovou veletržní fotku ;-)
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Přihlášky můžete zasílat do 31. března. Těšíme se na vaše díla
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V pondělí 8.2. jsme měli jednání s městem Krnov ohledně Lipové 
ratolesti. Kdo by to byl tušil, že nebude úplně snadné se na 
jednání dostat. Počasí a zima nám nakladla pořádnou dávku 
sněhu a mrazu. I přes tyto nástrahy se jednání uskutečnilo. Na 
jednání byla za kancelář SZÚZ přítomna Michaela Brázdová a za 
členy ze Severní Moravy – Rosťa Ivánek a Martin Závodný. Při 
jednání byli dále přítomni kromě zástupců a složek města také 
městská architektka a Jakub Hepp, který zastupoval Landscape 
festival, jež bude město Krnov v tomto roce hostit.  Cílem jednání 
bylo seznámit radní se soutěží Lipová ratolest, upřesnit co je pro 
projekt důležité a zmínit jak soutěž probíhá, co je potřeba do té 
doby zajistit, na co pamatovat.  

Závěrem setkání jsme se podívali také na lokalitu, která byla 
zapadaná bezmála 15 cm vrstvou sněhu. Jedná se o část 
vnitrobloku v blízkosti škol a školek o celkové rozloze cca 3000 
m2. V rámci soutěže Lipová ratolest by byla realizována pouze 
určitá část. Město Krnov přislíbilo, že se soutěže pro letošní rok 
zúčastní.  Teď je vše ve fázi finalizace projektu, který je stěžejní pro 
následující kroky. Termín letošního ročníku bude 21.-23. září 
2021. 

Zahradníkem za polárním kruhem 

Požádat o povídání Martina Hajmana, který působí jako 
zahradník v univerzitní botanické zahradě v norském 
Tromsø, byl nápad místopředsedy představenstva Jarka 
Pešičky. Martin Hajman naší žádosti vyhověl, a tak se účastníci 
povídání mohli 26. února ve čtyři odpoledne přenést virtuálně  
o 3 000 km severněji.  

„Co nás pojí, je společný zájem, jsme všichni zahradníci,“ 
tak začal Martin své povídání. „Do roku 2007 jsem pracoval v 
Průhonickém parku na alpinu a specializoval jsem se na alpinky  
a trvalky, doteď jsem členem Klubu skalničkářů Praha. Neměl 
jsem zájem měnit svůj „dream job“, ale zrovna v době, kdy jsme 
měli s mojí ženou potřebu velké změny v osobním životě jsem byl 
osloven s možností stát se zahradníkem na severu.“ Těmito slovy 
Martin vysvětlil, jak se do Norska dostal a pak už se pustil do 
povídání o specifikách profese zahradníka na dalekém severu. 
Postupně posluchačům vysvětlil, jaké je klima v Norsku, 
respektive na dálném norském severu a velmi názorně je 
porovnával s různými místy v České republice. V další části se 
postupně věnoval stromům, protože podle něj je vztah 
ke stromům v Norsku úplně jiný, než máme my, čeští 
zahradníci. Samostatnou kapitolou pak byly trávníky, půda  
a substráty a rostlinný sortiment. Nadšeně mluvil o skalách a 
skalkách, protože ty tvoří podstatu jejich botanické zahrady. V této 
souvislosti mluvil i o možnosti stáže, která by mohla být atraktivní 
zvlášť pro mladé zahradníky.  V poslední části se věnoval 
lidem, protože bez nich se žádná zahrada neobejde. Dvě 
hodiny utekly jako nic, Martin se projevil jako působivý vypravěč  
a svým charismatem dokázal překlenout i bariéru on-line 
prostředí. Svědčí o tom mimo jiné tento ohlas:    

„Přednáška byla naprosto skvělá a klidně bych nadšené 
vyprávění pana Hajmana poslouchala dál. Moc se mi líbilo 
zařazení Tromsø do kontextu klimatických podmínek, 
poukázání na rozdíly mezi Tromsø a Průhonicemi pro 
získání lepší představy, vyprávění o tamějších ročních 
obdobích a s jakými konkrétními praktickými problémy se 
tamější zahradníci potýkají... Hned bych vyrazila na exkurzi 
nebo rovnou na "praxi snů" :-) 
Bára Rybová 

           Děkujeme Jarkovi Pešičkovi za námět a kontakt a firmě 
Garpen zahradnická za to, že webinář finančně podpořila, takže 
mohl být pro naše členy zdarma. Nebylo vás tam ale mnoho a 
povídání bylo tak zajímavé, že jsme pro vás záznam nahráli a 
můžete si jej prohlédnout zde. 

Lipová ratolest 2021 Webinář

https://youtu.be/e5LPxArgG5w
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Co je nového v projektu Hortulanus

Co plánujeme na další měsíce 

Plánujeme vypisovat další kurzy. Přehled aktuálně vypsaných 
kurzů pro měsíce březen 2021 jsme Vám zaslali a uvádíme  
v tabulce níže. Pokud dojde k nějaké aktualizaci, zašleme také 
emailem.  

Nyní se nepředpokládá do ukončení nouzového stavu do 28.3. 
konání prezenčních kurzů – Tesařský kurz a Gabiony a zahradní 
program. Oficiálně Vás bude informovat společnost Kanu 
systém. Do června 2021 máme možnost využít online školení. 
Chápeme, že některé kurzy kvůli praktickým dovednostem 
školit nelze, proto je zahájíme až nám to epidemická situaci 
dovolí.   

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 a 
MANAŽERSKÝCH 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.  
mobil: +420 725 745 421, mail: brazdova@szuz.cz 

Hortulanus 2021 - odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně 

Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011146 

Kurzy plánované na březen  

01.03.2021 8:00 - 16:30 Smluvní vztahy           ONLINE 
02.03.2021 9:00 - 13:00 Trvalkové záhony (technologie, vhodné druhy...) I.-1. část   ONLINE 
03.03.2021 9:00 - 13:00 Trvalkové záhony (technologie, vhodné druhy...) I.-2. část  ONLINE 
04.03.2021 8:00 - 16:30 Trávníky - zakládání a péče          ONLINE 
10.03.2021 9:00 - 13:00 Jedlé zahrady I.           ZRUŠENO 
11.03.2021 13:00 - 17:00 Kreativní metody řízení lidí I. - 1. část       ONLINE 
12.03.2021 9:00 - 13:00 Jedlé zahrady I.           ZRUŠENO 
17.03.2021 9:00 - 13:00 Kreativní metody řízení lidí I. - 2. část       ONLINE 
22.03.2021 8:00 - 16:30 MS PowerPoint I. - 1. část         ONLINE 
22.03.2021 7:00 - 15:30 GABIONY A ZAHRADNÍ PROGRAM I. - 1. část      Prezenční, Ostrava 
22.03.2021 7:00 - 15:30 GABIONY A ZAHRADNÍ PROGRAM I. - 2. část      Prezenční, Ostrava 
24.03.2021 10:00 - 16:30 Zelené střechy - základní kurz I. - 1. část       ONLINE 
25.03.2021 8:00 - 14:30 Zelené střechy - základní kurz I. - 2. část       ONLINE 
25.03.2021 8:00 - 16:30 MS PowerPoint - 2. část          ONLINE 
29.03.2021 8:00 - 16:30 MS Outlook           ONLINE 
29.03.2021 9:00 - 18:00 TESAŘSKÝ KURZ (LAVICE, ALTÁN, TERASA)- základní kurz-I.-1. část  Prezenční, Brno 
30.03.2021 8:30 - 17:30 TESAŘSKÝ KURZ (LAVICE, ALTÁN, TERASA)- základní kurz-I.-2. část  Prezenční, Brno 

Kurzy plánované na další měsíce 

15.07.2021 9:00-17:30 Letničky - záhony z přímých výsevů       Prezenční, Průhonice 

mailto:docekalova@kanu.cz
mailto:brazdova@szuz.cz
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Jelikož se toho v únoru událo vcelku hodně, rozhodl jsem se pro tentokrát informovat o novinkách SMZ v bodech. Inu: 

- Spustili jsme online středoškolskou soutěž Pohár mladých zahradníků. 

- Navázali jsme spolupráci s firmou GoOut, což značně zefektivnilo distribuci přístupů k online akcím. 

- Dne 23.2. jsme uspořádali online přednášku „O přírodní jedlé zahradě.“ 

- Dne 11.3. proběhnou „Vertikální zahrady“ s Filipem Vrbasem, na 23.3. se již rýsuje téma „Bylinné patro.“ Další webináře budou 
následovat! 

- Naše členka Míša Samcová nás začala reprezentovat v redakční radě časopisu Inspirace. 

- Já byl jmenován členem Komise pro školství agrární komory ČR, kde budu hájit zájmy studentů v našem oboru. 

- Pro studenty zahradnických oborů na SOŠ Jarov jsme dočasně odemkli záznamy vybraných webinářů z naší produkce, 
nechť jim to doma rychleji uteče! 

- Na září předběžně plánujeme exkurzi po zahradnických firmách v Jižním Tyrolsku v organizační spolupráci s tamními 
mladými zahradníky. 

- Vedení CEJH rozhodlo o pořádání evropského kongresu mladých zahradníků vzhledem k situaci na více lokalitách 
v rámci kontinentu s cílem umožnit alespoň nějaká mezinárodní setkání dle možností jednotlivých národů a jejich regulací v boji 
s pandemií. Neboť by mělo jít pouze o prodloužený víkend, v létě se dá očekávat nějaké mezinárodní setkání s našimi sousedy z 
Rakouska či Německa. Bližší informace lze čekat v nejbližších měsících. 

- Protože se CEJH nevzdává v pořádání mezinárodních akcí pro mladé zahradníky a my věříme v lepší zítřky, se zbytkem rady jsme se 
shodli na vstupu naší sekce do této mezinárodní organizace v letošním roce. 

Toť výčet zásadních momentů měsíce února! Přeji vydařený start sezóny! 

Martin Straka 

Předseda 

Sekce mladých zahradníků

https://www.mladizahradnici.cz/soutez/


Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 2 / 2021 �9

Reklamní prezentace
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S betonovými prvky zahradní architektury se setkáváme tradičně. 
Mají nejen praktickou funkci, ale při vhodně zvolených 
materiálech a tvarech jsou i krásným estetickým zahradním 
doplňkem. Nespornou výhodou je jejich bezúdržbovost, dlouhá 
životnost, mrazuvzdornost a dosažení praktického užitku všude, 
kde je to třeba. Společnost KB-BLOK systém nabízí ucelený 
systém prvků zahradní architektury pro zvelebení každého koutku 
vaší zahrady -  betonové prvky pro opěrné zdi a zídky, zpevnění 
svahů, záhonů, vytváření teras, oddělených ploch, schodů a 
schodišť a další doplňků.  

Opěrné zdi a zídky GARDEN STONE  

Systém GARDEN STONE je určen pro okrasné zdi a zídky, záhony, 
vytvoření posezení, zídek pro překonání výškového rozdílu apod. 
Umožňují i vytváření vypouklých a vydutých oblouků, zaoblení  
a rohů. Prvky jsou nabízené ve štípaném či hladkém provedení a  
v povrchové úpravě grind, která skvěle zapadá do celého rázu 
zahrady.  

ZIQ ZAQ BLOK 

Zaujme svým lichoběžníkovým vzhledem, který umožní mnoho 
kombinací tvarů. Z těchto bloků postavíme rovnou zeď, ovšem i 
zeď různě tvarovanou do vypouklých či vydutých oblouků. Z těchto 

tvarovek tak lze hravě postavit schodiště, okrasné zídky, zázemí 
pro posezení při grilování, nebo třeba dětské pískoviště.  

GEOSTONE mini a CUP STONE 

Tyto malé bloky jsou určené k dotváření zahradní architektury. 
Vhodné jsou především do svažitého terénu, přičemž do jejich 
otvorů můžeme vysazovat rostliny, čímž dosáhneme naprostého 
splynutí betonové zahradní architektury se zahradou. Mohou se 
použít jak samostatně, tak v kombinaci s dalšími prvky betonové 
zahradní architektury.  

KB PALISÁDY 

Palisády se používají k ohraničení vydlážděných ploch a záhonů, 
překonání malých výškových rozdílů terénu, ale i ke stavbě 
schodišťových stupňů. Snadno se jimi lemují i velmi nepravidelné 
tvary nebo obloukové segmenty zahrady.  

Reklamní prezentace
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