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V OTEVŘENÉ
ZAHRADĚ
NA ÚDOLNÍ 33,
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Pohovořit s námi můžete na těchto
mobilních číslech. Volejte:
Janě Šimečkové
Haně Pijákové
Míše Brázdové

VÁŽENÍ A MILÍ ČLENOVÉ,
v září jsme to roztočili… tři dny jsme strávili objížděním a
hodnocením zahrad přihlášených do soutěžní přehlídky,
uspořádali jsme mezinárodní konferenci o zelených
střechách, dvě exkurze po zelených střechách Prahy,
slavnostní vyhlášení výsledků Zelená střecha roku
2020, komentovanou prohlídku zahrady u vily
Tugendhat, prohlídku vily Löw Beer, slavnostní udělení
cen v soutěžní přehlídce Zahrada roku 2020, vydání
třetího čísla Inspirace a na závěr Lipová ratolest. To vše
s covidem za zády. Podrobnosti se dočtete níže.
Přeji Vám krásné počtení.
Vaše kancelářská zahradnice
Hana

777 581 544
775 581 544
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
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Stříhání červené pásky u příležitosti slavnostní otevření nového parčíku u
kostela v Bystřici bylo třešničkou na dortu letošní velmi vydařené Lipové
ratolesti, která se konala pod realizačně-organizačním zajištěním Jaromíra
Nigrina (na fotce první zprava).
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Konference Zelené střechy vize budoucnosti
10.9. Praha, Karlovo náměstí
Naší největší letošní akcí byla mezinárodní konference věnovaná problematice zelených střech. Zúčastnila se jí
bezmála dvoustovka účastníků z řad zaměstnanců státní správy a samosprávy, zahradních i stavebních
architektů, zahradnických realizačních firem, obchodních firem, pedagogických pracovníků, studentů a dalších.
Konference byla zaměřena na získání nejaktuálnějších zkušeností ze zahraničí s budováním zelených střech a na
nové trendy: zelené střechy jako prostředek ke zvyšování biodiverzity, zelené střechy jako rozšířená obydlí,
zelené střechy jako sportoviště, kombinaci zelených střech a fotovoltaických panelů, cirkulární ekonomika a
použité materiály. Čeští přednášející se zaměřili na ekonomické aspekty budování zelených střech, na
rozvojovou a dokončovací péči o zelené střechy a na nejlepší příklady realizovaných zelených střech na území
České republiky. Tato závěrečná přednáška předznamenala vyvrcholení konference a to slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže Zelená střecha roku 2020, do které bylo letos přihlášeno rekordních 21 střech a která
jednoznačně dokládá, že zájem o zelené střechy v ČR významně roste.

Z pěti zahraničních přednášejících přijeli dva, Maurizio z Itálie a Bernhard z Rakouska. Ostatní tři předtočili své
příspěvky a následně jsme se s nimi spojili on-line a účastníci jim mohli klást dotazy a diskutovat. Byly to nervy,
zda to klapne či ne, ale naštěstí se vše zdařilo. Na fotce jsou při on-line vstupu Dusty a Michael, oba z Velké
Británie, u pultíku stojí předseda sekce Pavel Dostal, který diskuzi řídil.
Catering byl velkolepý a skvělou práci odvedli také obě tlumočnice, které tlumočili z anglického do českého
jazyka a opačně. Akce se konala pod záštitou ministra a za podpory Ministerstva životního prostředí.
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Zelené střechy - šance pro Prahu
V rámci grantu Zelené střechy – šance pro Prahu, který jsme obdrželi od hlavního města Prahy, jsme uspořádali 9. a 11.
září dvě exkurze pro zaměstnance samosprávy hlavního města a pražské instituce. Účastníci navštívili několik zdařilých
příkladů ozelenění střech na území hlavního města Prahy. O obě exkurze byl velký zájem, kapacita akce byla dána
kapacitou minibusu, každé se zúčastnilo 20 osob.
Rovněž jsme vydali publikaci s názvem Zelené střechy – šance pro Prahu, která mohla vzniknout díky systematické
činnosti odborné sekce Zelené střechy, a především sedmi ročníkům celostátní soutěže Zelená střecha roku. Díky tomu
jsme mohli v publikaci představit osm veřejných objektů se zelenými střechami a sedm soukromých, které vznikly na
území Prahy. Publikace vyšla v nákladu 700 ks a je součástí výše uvedeného projektu.

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 09/2020

3

Zelená střecha roku 2020
Už posedmé vybírala odborná porota Zelenou střechu roku. Letos z rekordních jednadvaceti přihlášených děl.
Kategorii Veřejná zelená střecha ovládla polyfunkční budova v areálu společnosti KOMA MODULAR ve Vizovicích,
která původně tvořila český pavilon na světové výstavě EXPO 2015. Stříbrné medaile putují do Prahy za střechu
Paláce Špork v historickém centru a střechu na garážích u kanceláří ateliéru Jakub Cigler Architekti. Bronzem
se pyšní veřejný park na podzemních garážích Office parku Vlněna v Brně. Hodnotitelé ocenili i střechy na
rodinných domech a svého favorita vybrala také veřejnost.
Kategorie Rodinná zelená střecha/ všechna oceněná díla jsou od členských realizačních firem 
1. místo Terasa na podzemních garážích (Brno Židenice)
Autoři projektu: Ing. Andrea Večeřová, Ing. Vít Ondráček
Zhotovitel a přihlašovatel: Ing. Vít Ondráček -ArboDesign
2. místo Extenzivní zelená střecha (Lhota u Malenovic)
Autoři projektu: Ing. arch. Jan Rosík
Zhotovitel a přihlašovatel: Ekrost s.r.o.
3. místo Minimalistická šikmá extenzivní (Střílky)
Autoři projektu: Ing. arch. Dalibor Borák
Zhotovitel a přihlašovatel: GreenVille service s.r.o.

1. místo

2. místo

3. místo
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Zelená střecha roku 2020
V kategorii Veřejná zelená střecha byla udělena dvě druhá místa a u obou zabodovala z členských firem Zahradní
architektura Kurz. Srdečně blahopřejeme a jsme rádi, že tyto ceny přispějí k oslavám letošních třicátin firmy 

Porota udělila i několik mimořádných cen a čestných uznání
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Zelená střecha roku 2020
Úroveň přihlášených děl byla velmi vysoká a porota udělila i několik mimořádných cen a čestných uznání
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Více podrobností o oceněných dílech vám přineseme v příštím vydání Inspirace, která vyjde v
první polovině prosince. Obrazem si můžete projít soutěž na následujících dvou stránkách.

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 09/2020
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Zahrada roku 2020 obrazem
Zlatá pro Partero

Zlatá pro Garpen zahradnickou a Land05

Stříbro pro Partero

Stříbro pro Garpen a Land055
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 09/2020

Stříbro pro Anima Horti
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Zahrada roku 2020 obrazem

Stříbro pro New Visit

Bronz pro Fleru a OK Zahrady

Mimořádná cena pro Zahradní architektura Kurz a autorský tým zahrady u vily Fr. Langera
Čestné uznání pro firmu Gabriel a Daniela Petra

Čestné uznání pro Nigrin, Kadlec
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 09/2020
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Lipová ratolest
22.-24. září, Bystřice
Již jedenáctý ročník soutěže pro studenty středních zahradnických škol se uskutečnil 22.-24.9. v Bystřici u Benešova.
Deset soutěžních družstev z celé republiky upravilo za tři dny plochu poblíž Ješutova náměstí, kde před kostelem
sv. Šimona a Judy vznikl nový parčík, který byl slavnostně otevřen po skončení soutěže.
„Děkujeme všem, kteří se podíleli na vzniku tohoto pro naše město výjimečného díla.“ Těmito slovy zahájil slavnostní
vyhlašování výsledků letošního ročníku soutěže mladých zahradníků Lipová ratolest starosta Bystřice Michal Hodík.
Třicítka studentů většinou ze středních zahradnických škol z celé republiky během tří dnů dokončila parčík, kde již byly
připraveny mlatové cesty, osvětlení, závlaha. Studenti vydláždili místa pod lavičkami, upevnili lavičky, položili kobercový
trávník, vysázeli stromy, keře a květiny. Po celou dobu výkony soutěžících sledovala a hodnotila odborná porota, která po
skončení soutěže ocenila ty nejlepší. Některé školy, které se soutěže tradičně zúčastňují, se kvůli koronaviru ze soutěže
odhlásily a na jejich místo nastoupili členové ze Sekce mladých zahradníků, čehož si velmi ceníme.
Díky jedinečnému úsilí všech zúčastněných, podporovatelů, sponzorů a fandů projektu Lipová ratolest a s trochou toho
zahradnického štěstí, se nám povedlo akci uspořádat a přivést do mimořádně zdárného konce.
Letošní ročník měl ze zahradnicko-organizačního hlediska na starosti Jaromír Nigrin, který se celého úkolu zhostil
s nadšením a precizností jemu vlastní. Zdatně mu sekundoval jeho tým a autor projektu Vítek Dvořák. Otec Lipovky Karel
Fučík, který byl účastněn všech deseti předešlých ročníků, si snad poprvé od hektického organizačního ruchu trochu
odpočinul a užil si „pouhé“ porotcování…

Ostřílení členové odborné poroty Karel Fučík a David Mičan (na fotce úplně vlevo) seznamovali nováčky Vítka Dvořáka
autora projektu, Petra Neumanna, Jarka Pešičku (na fotce střed a doprava ;-) a Miroslava Burdu z technických služeb
města Bystřice, který byl ovšem pro fotoaparát nepolapitelný…, s porotcovskou administrativou.
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 09/2020
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Lipová ratolest
Výsledky soutěže
Pořadí mezi školami
Zlatá medaile Česká zahradnická akademie Mělník – střední škola a vyšší odborná škola: Tomáš Pražák,
František Štěpánek, Richard Papež
Stříbrná medaile Střední škola zahradnická a technická Litomyšl: Eliška Haláková, Martin Lněnička, Bedřich
Mertlík
Bronzová medaile Střední škola zahradnická Kopidlno: Jana Lambertová, Lucie Živnůstková, Petr Zezulka
Bronzová medaile Střední zahradnická škola Ostrava: Tereza Stelmachová, Michal Pavlíček, Ondřej Demel
Pořadí mezi členy Sekce mladých zahradníků
Zlatá medaile: Václav Koudelka, Michaela Samcová, Jan Rotter (na fotce)
Stříbrná medaile: Ondřej Šindelář, Václav Kolář, Alžběta Kotlabová
Stříbrná medaile: Martin Straka, Petr Kristlík, Dominik Kaše

Bývalý dlouholetý předseda SZÚZ, milovník
příběhů s dobrým koncem, Rosťa Ivánek, na
Lipovku intenzivně myslel a věnoval letošnímu
ročníku pár veršů…
Zdá se mi ten krok správný
Kdy zahradník pracuje
Líbí se mi ten postup rázný
Jak nový park se buduje
Letos mladí zahradníci
Ukazují všem v Bystřici
Že jde postoupit dále
Byť světem zmítá krize
Díky Vám že neustále
Vidím jak naplnit lze vize…

Ocenění od místních občanů
Dobrý den,
včera i dnes jsem se byla podívat na mladé studenty ze zahradnických škol a byla jsem velice překvapena, jak vytváří
krásné odpočinkové místo plné zeleně. Opravdu jsou to velice pracovití lidé a velice jsem jim fandila. S několika jsem i
mluvila, byla to pro mě opravdu nádhera. Všichni by si opravdu zasloužili to nejvyšší ocenění. Je to něco úžasného. Zase
jedno moc pěkné místo pro všechny občany k odpočinku. Doufám, že si všichni toho budou vážit.
J. Růžičková
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 09/2020
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Lipová ratolest v obraze
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Lipová ratolest v obraze
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Najdete nás na novém webu www.mladizahradnici.cz!
Naleznete zde informace o připravovaných i uplynulých akcích, členská sekce pak nabídne online přednášky či
nabídky práce. Brzy se můžete těšit také na nový podcast z naší produkce. Reagujeme tak na aktuální situaci,
která nepřeje pořádání odborných akcí. S nadcházejícím workshopem Arboristika však nadále počítejte!
Martin Straka
Předseda Rady SMZ

Nejbližší akce
17.10. Workshop Arboristika/ Brno
Workshop představí obsáhlý teoretický úvod do arboristického oboru a praktické ukázky v lužáneckém parku.
Lektor: Ing. Valentino Cristini
Partneři akce: Ústav nauky o dřevě, Veřejná zeleň města Brna
PROGRAM:
9:30-12:30 Teoretická část (Špilberk)
Arboristika - definice a popis oboru, Dřeviny v urbanizovaném prostředí - konflikty VS výhody
Hodnota dřevin v městském prostředí, Stresové faktory
Kompletní péče od A do Z, Regularizace v oboru - národní standardy, arboristické certifikace
Evropské standardy -Technical Standards in Arboriculture
13:30-16:30 Praktické ukázky v terénu (Lužánky)
Stanoviště 1 - Řez stromů
Ukázka používaného nářadí, Rozdílné postupy podle fyziologického stáří jedince
Stanoviště 2 - Bezpečnostní vazby
Co to je, K čemu slouží
Statické VS dynamické
Stanoviště 3 - Dřevokazné houby + hodnocení stability stromů
Dřevokazné houby - jejich role v ekosystému a vliv na dřeviny
“Řeč těla” stromů
Praktická ukázka akustické tomografie
Stanoviště 4 - Stromolezení
Praktická ukázka stromolezeckých technik (SRT, DRT)
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 09/2020
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Hortulanus 2021 - odborné vzdělávání členů Svazu
zakládání a údržby zeleně
Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011146

Co je nového v projektu Hortulanus?
Ve snaze restartovat program vzdělávání zaměstnanců členských firem jsme koncem srpna a v září uskutečnili
tři setkání v Brně (31. 8.) v Praze (9. 9.) a v Ostravě (15. 9.). Informovali jsme vás, jak probíhá plánování kurzů,
upozornili na některá úskalí, na která jsme narazili především u autoškol a shrnuli další důležité body týkající
se projektu. Všech setkání se zúčastnila také Ing. Dagmar Zemanová ze společnosti Kanu system s. r. o., která je
dodavatelem technických kurzů. Vzhledem k bouřlivé a stále se měnící situaci jsme se rozhodli, že plánovacím
obdobím bude maximálně 6 měsíců, takže se pokusíme připravit co nejkonkrétnější nabídku kurzů na nejbližší
půl rok.
Ze zkušeností jsme po konzultaci s externími dodavateli rozhodli připravit většinu kurzů jako uzavřené, tzn.
určené jenom pro členy SZÚZ, kteří jsou do projektu zapojeni.
Podpora de minimis – možné navýšení
Někteří jste se nás ptali na možné navýšení částky veřejné podpory, tzn. že byste se chtěli školit více, než jste
plánovali. Možné to je, ale nebudeme žádat o navýšení podpory, dokud nevyčerpáte minimálně 75 % částky,
kterou již máte přidělenou.
Stejně tak lze požádat i o snížení podpory, ale s tím počkejte, až se bude projekt chýlit ke konci (březen 2022).
Co plánujeme na další měsíce
Přehled kurzů je v podrobnějším přehledu níže, kde se na kurzy můžete rovnou přihlásit. Aktuální nabídku kurzů
Vám zašleme také emailem.

Máte dotaz a nevíte komu zavolat?

 Veškerou komunikaci za technické 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 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 a MANAŽERSKÝM, obraťte se na Míšu Brázdovou.
Ing. Michaela Brázdová, mobil: +420 725 745 421, mail: brazdova@szuz.cz
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 09/2020
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Hortulanus 2021 - odborné vzdělávání členů SZÚZ
Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011146

Níže se můžete podívat, jaké kurzy plánujeme pro nadcházející období. Bližší informace a možnost přihlášení
naleznete po prokliku na daný kurz, pokud již není kapacitně naplněn.

Kurzy plánované na říjen 2020
Termín konání
.

15.-16.10.2020

Doba konání
8:00 - 15:30

Název
Dlažby z přírodního kamene

Místo konání
Oslavany
(u Brna)

20.-22.10.2020

9:00 – 17:30

AutoCAD - základní kurz

Průhonice

26.10.- 27.10.2020

8:30 – 17:00

MS Excel

Průhonice

26.10.- 27.10.2020

8:00 – 16:30

Mzdové účetnictví

Brno

Kurzy plánované na podzim/zima 2020
Termín konání

Doba konání

Název

Místo konání

2.11.

8:00 - 16:30

Daň z příjmu právnických osob

Brno

3.11. - 4.11.

9:00 - 17:30

Cash flow

Brno

14.11. - 15.11.

9:30 - 18:00

Tesařský kurz

Brno

18.11.-19.11.

8:30 - 17:00

Kalkulace nákladů

Brno

23.11.-24.11.

8:30 - 17:00

Daň z přidané hodnoty

Brno

30.11.-1.12.

8:30 - 17:00

MS Excel

Brno

8.12. - 9.12.

8:30 - 17:00

Kalkulace nákladů

Brno

9.12. - 10.12.

8:30 - 17:00

MS Publisher

Brno

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 09/2020
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Poznamenejte si, prosím, do svých diářů!
17. 10. 2020, Brno

• Workshop Arboristika
Pořádá sekce Mladých zahradníků

27.-28.1. 2021

• Shromáždění členů SZÚZ
Oslavy 20. výročí založení našeho sdružení

27.-29.5. 2021, Lednice&Brno

• Zasedání presidia ELCA a exkurze Výboru firem
my jsme připraveni, ale zda nám covid uspořádání dovolí, nevíme

Vyšla Inspirace 3/2020
Hlavní téma třetího čísla Inspirace vzešlo ze soutěže
Zelená střecha roku, kterou jsme letos již po sedmé
vyhlásili. Přes veškerá protivenství, která nám do cesty
klade koronavirus, se nám podařilo uspořádat v Praze
mezinárodní konferenci Zelené střechy – vize
budoucnosti, i když se někteří zahraniční přednášející
zúčastnili konference pouze virtuálně. Díky tomu se
čtenáři Inspirace mohou seznámit se zahraničními
trendy při projektování a výstavbě zelených střech.
O významu zeleně ve městech už snad v současnosti
není třeba nikoho přesvědčovat. Peníze na rekonstrukce
parků, výsadbu stromů či květinových záhonů se
v rozpočtech měst, obcí i firem většinou najdou. Často si
ale političtí představitelé neuvědomují, jak důležitá je
dokončovací a následná péče. Tomuto tématu se věnuje
třetí díl rubriky Management a stálá rubrika Ekonomika.
V červnu jsem vyzvala emailem krajinářské architekty,
aby přinesli do Inspirace nová témata, nebo zareagovali
na zveřejněné články. Výsledkem této výzvy je téma
Územní plán a zeleň.
Úvahy v rubrice Zelené vize se mohou zdát neuskutečnitelné, ale koho z nás by před třicet lety napadlo, že tramvaje
budou jezdit po dokonale pěstěných trávnících? A přesto je to skutečností, o čemž se také můžete přesvědčit v článku
Život mezi kolejemi.
Rubrika Choroby a škůdci rostlin se tentokrát věnuje modřínům a nechybí ani pravidelné téma trvalek, tentokrát o těch
druzích, které nás mnohdy převyšují (Vysoké trvalky a jejich použití).
Jana Šimečková
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 09/2020

18

