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Pohovořit s námi můžete na těchto
mobilních číslech. Volejte:
Janě Šimečkové
Haně Pijákové
Míše Brázdové

VÁŽENÍ A MILÍ
ČLENOVÉ,

březen nás všechny zaskočil. Byl netypický svou
atmosférou, počasím, omezeními, myšlením i
chováním lidí. Věříme, že Vás aktuální dění moc
neomezuje ve Vašem podnikání a že Vy i Vaše rodiny
jste v pořádku. A že se opět brzy potkáme a bude to
i nadále v demokraticky řízeném státu, který bude
podporovat malé a střední podnikatele.
Přeji Vám pěkné početní
o našich březnových aktivitách
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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Jedním z mála workshopů, který jsme v březnu ještě stihli uskutečnit byl Řez
ovocných dřevin pod vedením Ondry Dovaly v areálu členské firmy Realizace
zeleně Dřevčice a v nedalekém sadu v Měšicích.
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Koupací jezírko roku 2020
Nezapomeňte přihlásit svá díla do soutěže Koupací jezírko roku 2020! Soutěžíme ve třech kategoriích: Koupací
jezírko, Biobazén a Ostatní. Uzávěrka přihlášek byla prodloužena do 15.4. Více informací najdete na stránkách
www.abaj.cz nebo se obraťte na nás.
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Standardy

Zveřejnili jsme aktualizovanou verzi dokumentu Vegetační souvrství
zelených střech - Standardy pro navrhování, provádění a údržbu.
Tento dokument představoval v roce 2016 první ucelený standardizující dokument pro zelené střechy v České republice.
Vzhledem k tomu, že standardy slouží jako legislativní opora pro přiznání dotace na zelené střechy z programu Nová
zelená úsporám (i jako opora programů na komunální úrovni), bylo nutné jej po třech letech od vydání zrevidovat
a aktualizovat tak, aby odpovídal současnému stupni poznání, měnícím se klimatickým podmínkám a byl v souladu
s relevantními technickými normami v ČR. Revize dokumentu byla součástí projektu Zelené střechy jako součást zelené
infrastruktury sídel, podpořeného MŽP. Na revizi dokumentu se podílela dvacítka odborníku jak z praxe, tak i z akademické
sféry.
České standardy byly při svém vývoji i aktualizaci inspirovány podobnými dokumenty z jiných evropských zemí. Nejznámějším
z nich je mezinárodní odbornou veřejností uznávaná německá směrnice FLL, ve Švýcarsku představuje právní rámec pro zelené
střechy norma SIA 312, v Rakousku je to zejména norma Ö-NORM B 2501, ve Velké Británii pak GRO Code. Všechny zmíněné
dokumenty sloužily při tvorbě českých standardů jako kvalitativní benchmark, což českým firmám dodržujícím místní
standardy dává konkurenceschopnost i v zahraničí.

Co se v nich dočtete?
Standardy ustalují terminologii zelených střech, stručně popisují
jejich funkce a působení na budovu i na okolí, dělí zelené střechy
podle několika kritérií a uvádějí požadavky na střešní konstrukce
u různých druhů střech. Dále definují požadavky na jednotlivé
vrstvy ve vegetačním souvrství zelených střech: kořenovzdorná,
ochranná, drenážní, hydroakumulační, filtrační a vegetační
vrstva. Vegetaci je věnována samostatná kapitola obsahující
doporučení ohledně druhů, stanovištních podmínek nebo
způsobu založení vegetace. Závěrečná část standardů pojednává
o dokončovací údržbě, podmínkách převzetí, následné údržbě
a záručních podmínkách. Standardy ucelenou formou odpovídají
na otázku, co lze označit jako funkční zelenou střechu, a dávají
tak odborný základ pro systémovou podporu zelených střech.

Stahujte na www.zelenestrechy.info

Přednášková činnost
V rámci konference Baobaby, která je zaměřena na stavby z přírodních materiálů, přednášeli dne 7. března Jitka a Pavel
Dostalovi o zelených střechách (více o konferenci se dozvíte na stránkách http://naturalhomesconference.eu/) a 9. března již
počtvrté šířila Jitka Dostalová osvětu mezi studenty Fakulty architektury VŠB v Ostravě. Děkujeme oběma za jejich aktivitu!
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5.3. Řez ovocných dřevin, Dřevčice
První březnový týden proběhl v areálu firmy Realizace zeleně Dřevčice s.r.o odborný workshop věnovaný řezu
ovocných dřevin se specialistou na pomologii starých odrůd a ošetřování ovocných stromů Ondřejem Dovalou.
Představen i k dispozici na místě byl účastníkům sortiment zahradního nářadí potřebný k řezu od firmy IRIMON.
Dopolední část workshopu byla teoretická s ukázkou ošetřených stromů a technik řezu. Odpolední praktická část
probíhala formou ukázky řezu různých typů dřevin přímo v areálu firmy a v nedalekém ovocném sadu v Měšicích. Při
praktické ukázce bylo velice zajímavé a někdy až nečekané sledovat jak se dá kromě estetického a provozního
hlediska dívat také na způsoby řezu. Některé zásahy se zdály poněkud „radikální“, ale pokud bychom se podívali na
to, co je pro strom i z hlediska plodnosti nejdůležitější, byly zásahy zcela oprávněné. Proto pokud jste se ještě
workshopu nezúčastnili, určitě doporučujeme někdy v budoucnu tento seminář pod vedením pana Dovaly
absolvovat.
Za kancelář se akce účastnila a report pro vás napsala Míša Brázdová.

 S organizací všech workshopů v Dřevčicích nám obětavě pomáhala zaměstnankyně firmy Realizace zeleně
Dřevčice paní Markéta Stará a my jí ještě jednou touto cestou velmi děkujeme! 
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Inspirace 1/2020
To, že se podařilo, i když se čtrnáctidenním zpožděním, dokončit první číslo Inspirace, je takové malé vítězství
nad koronavirem. Proč? Nejprve totiž grafik, který se mnou Inspiraci připravuje, musel v Tiskárně Didot zaskočit
za kolegu v karanténě na tzv. montážích, bez kterých by se tiskárna zastavila. Když konečně začal mnou
zaslané články graficky zpracovávat, usoudili jsme, že by nebylo bezpečné, abych osobně dorazila do
grafického studia, takže celá Inspirace vznikla „na dálku“, což není jen tak.
Mezitím houstly neveselé zprávy o koronaviru a já přemýšlela, jestli bude někoho momentálně zajímat, jak
nezdolné a proměnlivé jsou primulky, která květina se stala Trvalkou sezóny a jak založit letničkový záhon
z přímého výsevu. Když jsem v zimě prosila čtenáře Inspirace a taky vás, členy SZÚZ, abyste se zamysleli, jaké
je postavení oboru krajinářská architektura, jaké jsou jeho silné a slabé stránky, příležitosti a vnější hrozby,
nikoho z nás ve snu nenapadlo, s čím se budeme o pár týdnů později potýkat. Přesto nebo právě proto je letošní
první Inspirace úplně normální. Najdete v ní obvyklé rubriky od osvědčených autorů, jako jsou Choroby a
škůdci okrasných dřevin (tentokrát smrku), Trvalky – již výše zmíněné primulky a Amsonia, která je Trvalkou
sezóny 2020.
V rubrice Ekonomika se tentokrát Rosťa Ivánek, i na
popud účastníků semináře, který lektoroval, zabývá
problematikou kvalifikovaného odhadu hodnoty
zakázky.
V této Inspiraci sice končí dlouhodobá rubrika
Průhledy do historie, kterou několik let připravoval
Petr Mičola, ale nebojte se, o jeho filosofické a objevné
pohledy na svět v budoucnu nepřijdete, už přemýšlíme
nad dalšími tématy.
Přednáška Lukáše Štefla mě vedla k rozhodnutí
požádat jej o článek, a tak vznikla nová rubrika, která
se bude věnovat péči o městskou zeleň a soudobým
tendencím a trendům v plánování a rozvoji městské
zeleně. Myslím si, že politici i veřejnost se zejména
v současnosti utvrdili v tom, jak jsou parky a zahrady
důležité a nezastupitelné, protože se stávají fit centry,
hospodami, kavárnami…
Na „sametovou anketu“ zareagovalo téměř osmdesát
respondentů a výsledky jsou shrnuty v článku Kde jsme
a kam jdeme II., na který logicky navazuje rozhovor
s docentem Pavlem Šimkem.
Silné téma květin tentokrát ozvláštňuje článek
o letničkových záhonech z přímého výsevu.
Iniciativa „Sázíme budoucnost“ naráží na mnohé problémy a naštěstí jsou její nositelé ochotni naslouchat i názorům
odborníků, jak se o tom můžete přesvědčit v článku Vysadit strom nestačí.
Blíží se zřejmě další suchý rok, takže možná některých přijde vhod informace o pomocných půdních látkách, které
dokážou sucho v půdě zmírnit.
V Inspiraci taky upozorňujeme na vyhlášení soutěží Koupací jezírko roku a Zelená střecha roku a s nadějí doufáme,
že se nám je i přes Covid-19 podaří uskutečnit. Pevné zdraví přeje všem šéfredaktorka Jana Šimečková.
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Předplatné

Děkujeme všem předplatitelům z řad členských firem!
Stalo se krásnou tradicí, kterou inicioval Rostislav Ivánek z firmy Ivánek-Zeman , že firmy z regionu severní Moravy a
Slezska, od minulého roku se k nim přidalo i Olomoucko, zaplatí předplatné pro téměř dvě stovky obecních úřadů z výše
uvedených regionů. Úřady se o tom dozví díky letáku, který je do každého čísla vložen.
Seznam obchodních partnerů, přátel a klientů dostáváme rovněž od firem Gabriel, Ekoimpex Vysočina, Baobab, ještě jednou
Ivánek-Zeman, MiVal, Zahrada Olomouc, Park sadovnické a krajinářské úpravy, Ing. Jiří Vrbas Květ (doufám, že jsem na nikoho
nezapomněla….). Ti si pak také mohou po celý rok užívat darovaného předplatného. Pokud se jedná o více jak deset adres, dozví
se to ze samolepky, která je umístěna na titulní straně prvního vydání.
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Oborová spolupráce

Setkání s řediteli středních škol a zástupci oborových svazů
Ve středu 11. března se na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici setkali již potřinácté na pozvání
docenta Petra Salaše zástupci středních škol se zástupci odborných profesních svazů. Za náš svaz se
zúčastnila kancelář v sestavě Šimečková & Pijáková a za sekci Mladých zahradníků Martin Straka a Alžběta
Kotlabová. Dále byli přítomni kolegové ze Svazu školkařů ČR, Ovocnářské unie ČR, Zelinářské unie Čech
a Moravy. Diskuze byla ovlivněna aktuálním dění, v těch dnech již byli studenti doma, žádná jiná omezení ale
ještě neplatila. Vyplynulo, podobně jako v loňském roce, že střední školy se stále potýkají s nedostatkem
zájemců o studium, což je podle ředitelů způsobeno jednak nízkou prestiží oboru zahradník a také povinností
maturovat z matematiky. Příprava studentů na všeobecné předměty zabírá mnoho času, takže se jej potom
nedostává na výuku praktických předmětů. Ze strany svazů znovu zazněla nabídka na odborné exkurze, stáže
i praxe, a to nejen pro středoškoláky, ale především pro vysokoškolské studenty. Setkání se aktivně zúčastnila
i rektorka ZF MENDELU doc. Dr. Ing. Alena Salašová.
Z činnosti SZÚZ propagoval Martin s Bětkou aktivity Mladých zahradníků a Jana představila Lipovou ratolest
2020 a průřez činností našeho profesního sdružení a jeho odborných sekcí za uplynulý rok. Druhý den se konala
exkurze v zcela nově opravené historické budově učňovské školy z roku 1900, prohlédli jsme si knihovnu,
laboratoře, učebnu floristiky a další prostory Zahradnické fakulty.
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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

Vážení členové, milí kolegové,
již od půlky března jsou kvůli COVID19 v platnosti karanténní opatření, které jsme si před pár týdny vůbec
neuměli představit. Tím pádem se omezení dotklo i plánovaných školení v projektu Hortulanus. I my v kanceláři
se přizpůsobujeme aktuálnímu dění a v první řadě respektujeme ohled na zdraví všech. Netušíme, kdy přesně
budeme moct opět „naskočit“ do normálního pracovního režimu. Proto jsme původně optimisticky plánovali
první školení od poloviny dubna. Tato školení proběhnou pouze v případě, že se zmírní nařízená omezení
a situace bude klidnější a bezpečnější. Podle aktuálních informací to spíše vypadá, že se dubnová školení
neuskuteční. Uvidíme, co přinese další období.
V případě vašich dotazů či připomínek se obracejte na Michaelu Brázdovou.

Kurzy realizované v březnu 2020 (Hortulanus)
Termín konání

Místo

Název akce

3.-4. března

Dřevčice

Výsadba a řez stromů v urbanizovaném prostoru

V březnu jsme v rámci Hortulanusu oproti pěti plánovaným akcím stihli uspořádat pouze dvoudenní workshop,
kterého se zúčastnilo 9 osob. Výsadbu dřevin lektoroval Petr Neumann, řez Martin Vlasák. Účastníci se
aktivně zapojovali, jak je vidno z fotografie.
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Kurzy plánované pro duben 2020 (Hortulanus)
Termín
konání

Čas

Název akce

Místo konání

15.-16.4.

9:00 - 17:30

Microsoft Excel

Brno

22.4.

8:00 - 16:30

Mzdové účetnictví

Ostrava

28.-29.4.

9:00 - 17:30

Obchodní dovednosti a typologie zákazníka

Brno

29.4.

8:00 - 16:30

Mzdové účetnictví

Ostrava

Poznamenejte si, prosím, do svých diářů!
15.04. 2020

• uzávěrka přihlášek do soutěže Koupací jezírko roku byla
prodloužena do 15.4.

16.04. 2020, Praha

• seminář Vegetační souvrství zelených střech
Bude se pořádat v náhradním termínu

21.-23.04. 2020, Bystřice

• soutěž mladých zahradníků Lipová ratolest
Bude se pořádat v náhradním termínu

19.05. 2020, Průhonice

• TOUR de PERENY
exkurze po trvalkových výsadbách Průhonického parku

10.-12.6. 2020, severní
Morava

• odborná exkurze Členi členům
POZOR! Změna termínu (středa až pátek)

Kurzy v této tabulce se netýkají grantu Hortulanus. Jsou to kurzy otevřené, komerční, určené i nečlenské
veřejnosti. Přihlásit se na ně můžete na www.szuz.cz jakmile u nich bude spuštěna registrace.



Standardy AOPK

AOPK zvěřejnila 1. 4. 2020 schválenou verzi standardu Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní
infrastruktury. Standard je zdarma ke stažení na stránkách http://standardy.nature.cz/seznamstandardu/.
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