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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, 

netradičně až v březnu jsme měli možnost potkat se osobně 
s mnohými z vás na Shromáždění členů, které se 
uskutečnilo ve Křtinách, a bylo to setkání velmi příjemné. 
V prvním jarním měsíci vyšla i první letošní Inspirace a 
pokračovalo vzdělávání v  projektu Hortulanus, do kterého se 
stále mohou zapojit další svazové členské firmy. Chystá se 
uzávěrka přihlášek do soutěžní přehlídky Koupací jezírko roku 
a vyhlásili jsme již 9. ročník soutěže Zelená střecha roku. 
Připravujeme vzdělávací programy a nové projekty 
rozjíždějí i Mladí zahradníci. 

Přeji vám vydařenou jarní sezónu a pěkné počtení  
o březnovém dění ve svazové kanceláři. 

Vaše kancelářská zahradnice 
Hanka

Březen 2022
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Zimní setkání členů Svazu zakládání a údržby zeleně se 
uskutečnilo v prostorách zámku Křtiny, v těsném sousedství 
barokního kostela, postaveného dle návrhu Jana Blažeje 
Santiniho Aichla.  Netradiční březnový termín byl vybrán  
s ohledem na snahu se po dvouleté pauze potkat osobně. 

Shromáždění členů je nejvyšším orgánem našeho sdružení  
a členové na něm přijímají zásadní rozhodnutí. Dopoledne je 
tradičně věnováno odbornému programu. Tentokrát zahájil akci 
Jiří Rozsypálek s Věrou Polochovou, kolegyní z AOPK, kteří se 
věnovali tématu nových technologií a postupů v oblasti obrany 
dřevin před patogenními agens vyvíjenými na LDF MENDELU. 
Dopolední blok zakončil Aleš Kurz ( z členské firmy Zahradní 
Architektura Kurz s.r.o.), který se podělil o své praktické zkušenosti 
s novými technologiemi a postupy v oblasti výsadby dřevin a 
úpravy stanoviště stávajících dřevin (Airspade, prokořenitelné 
buňky, strukturní substráty...).  

Po obědové pauze navázal na odborný program zahradní architekt 
Petr Mičola ( Gerten s.r.o. ) filozofickou úvahou s názvem 
Krajinářská architektura v první čtvrtině 21. století a my aneb 
ekonomika ukrytá uvnitř koblihy a právník Břetislav Martínek se 
nám pokusil objasnit vybrané právní aspekty při realizaci děl ZAKA 
– smluvní vztahy, záruky, předání zakázky. Následně bylo zahájeno 
vlastní jednání. Mezi pravidelné body patří schválení čerpání 
rozpočtu a zprávy o činnosti za uplynulý rok a rovněž se musí 
naplánovat rok současný. Schvaluje se tedy návrh rozpočtu a návrh 
plánu činnosti na rok 2022.  

Druhý den dopoledne jsme se snažili vám zpestřit odborným 
doprovodným programem. Počasí bylo vpravdě jarní, což se 
naplánovat nedá, ale i díky tomu přišla vhod naplánovaná  
návštěva Arboreta Křtiny spravovaného Školním lesním podnikem 
Masarykův les Křtiny, který je součástí MENDELU. S rozlohou 23 ha 
je největším univerzitním arboretem v ČR a patří mezi 
nejznámější objekty tzv. lesoparkového typu ve střední Evropě. 
Unikátní sbírku stromů založil v letech 1928–1929 profesor 
August Bayer, který byl jedním ze zakladatelů Mendelovy 
univerzity a roste zde více než 800 druhů dřevin. Od vzniku 
arboreta je sortiment rozšiřován vlastními výpěstky ze semen 
získaných sběrem nebo výměnou. Odbornou správu vykonává  
v současné době Ústav lesnické botaniky, dendrologie  
a geobiocenologie Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.  
Arboretem nás provázel docent Luboš Úradníček, který velmi 
otevřeně mluvil také o tom, s jakými problémy se arboretum  
v současnosti potýká. Není totiž jednoduché získat dostatek 
finančních prostředků na péči o takto rozsáhlý areál.  

Na svazích nad potoční nivou, uprostřed lesních porostů, jsou 
vytvořeny palouky s výsadbami exotických dřevin. K velmi 
zajímavým patří některé jehličnany a liány, patrně největší v České 
republice, bohatá je i kolekce vrb. Prošli jsme i bukový prales, 
který představuje ukázku druhové skladby původních lesů. Mimo 
dřeviny jsou v arboretu zajímavá společenstva nivních luk s řadou 
chráněných druhů bylin. Zákoutí jsou doplněna dřevěnými 
skulpturami, výtvory studentů univerzity. 

Shromáždění členů, Křtiny 24. 3.
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Na další část ekurze jsme se auty přesunuli na okraj Brna, mezi 
Lesnou a Soběšice, kde v lesích MENDELU pod správou ŠLP Křtiny 
probíhá v rámci projektu „Nízký a střední les“ další fáze převodu 
stávajících chřadnoucích stejnorodých lesů na odolnější pestré 
lesy. Celý princip nám vysvětloval vedoucí polesí Vranov Ing. Ivo 
Březina společně s docentem Janem Kadavým z Ústavu 
hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky. Přestože je 
tato problematika zdánlivě vzdálená odboru ZAKA, zbylí účastníci 
exkurze velmi zaujatě naslouchali a při procházce lesem sledovali, 
jak kácením nestabilních porostů s převahou borovic vznikají půl 
hektarové bloky s ochrannými pásy, kde po odstranění stávajícího 
podrostu na nízko seříznutých pařízcích vzniká bohatá výmladnost. 
Pro zvýšení estetické i produkční funkce lesa jsou na plochách 
roztroušeně ponechány perspektivní dospělé stromy. Výmladná 
schopnost, kdy pařezy obráží novými výhony, je výhodná v mnoha 
směrech. Celý proces obnovy lesa je poměrně rychlý a holé plochy 
jsou do dvou let pokryty novou generací lesa. Příkladem může být 
již započatá realizace v okolí lokality Pařezí, kde po počáteční 
nedůvěře občanů vzniká nový pestrý les s původními dřevinami 
typickými pro danou lokalitu. Blíže jsme o tomto tématu psali  
v prvním čísle Inspirace.

Humanitární pomoc Ukrajině organizovaná naší 
členskou firmou STROMMY COMPANY s.r.o. 

Málokdo by věřil, že se v novodobé historii dočkáme válečného 
konfliktu jen několik set kilometrů od naší země. Český národ již 
několikrát ukázal, že se dokáže semknout a podat pomocnou ruku 
tam, kde je to potřeba. Aktuálně míří naše podpora na Ukrajinu, 
kde už více než měsíc probíhá válka s Ruskem.  

Mnozí z vás zaměstnávají pracovníky z Ukrajiny, a tím pádem mají 
o dost blíž k tomu, co se děje v jejich rodné zemi. Příběhů z válkou 
zasažené země je dnes určitě mnoho. Rádi bychom zde zmínili 
jeden, který se osobně týká jednoho z našich členů Svazu 
zakládání a údržby zeleně.  

Sdílíme zprávu absolventa Zahradnické fakulty MENDELU, Vitaliho 
Grydzhuka, který je nyní na Ukrajině, kde pomáhá v rámci 
humanitární pomoci své zemi.  

Se svými kamarády z vysoké školy se podílel na založení 
zahradnické firmy STROMMY COMPANY s.r.o., kde ještě nedávno 
pracoval. Chvíli poté, co se vrátil na Ukrajinu za svou rodinou a 
příbuznými, vypukla válka. 

Někteří jste se s Vitalym setkali na naší svazové akci Vánoční 
zahradníček ve Vojkovicích nebo při přebírání cen Zelená střecha 
roku 2021 či soutěže Park roku 2021, které se firma STROMMY 
COMPANY s.r.o. zúčastnila. Ve stejném roce také navštívili exkurzi 
ELCA. „Na téhle fotce jsem si užíval krásné chvíle ve Valencii se 
skvělou partou zahradníků. Díky exkurzi ELCA jsem poznal fakt  

Nestabilní porost s převahou borovic po kácení

Výmladkový les po sedmi letech

Vyhlášení výsledků  Zelená střecha roku 2021

Exkurze ELCA, Valencie
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super lidi z celé Evropy. Momentálně se nacházím na Ukrajině  
a prožívám hrůzostrašné okamžiky. Všichni víme, že je tu válka. 
Obracím se na Vás s prosbou o pomoc. Místo realizaci zahrad teď 
věnuji čas sbíráním humanitární pomoci, kterou předáváme lidem, 
jež přišli o domovy, potravu, o všechno. Nejhorší je, že to ani 
neminulo ty nejmenší. Nejvíc trpí děti. Prosím, kdo může přispějte 
na humanitární pomoc pro moji zemi, na kterou já dohlédnu, aby 
se to dostalo k těm, kteří to nejvíc potřebují… Děkuji vám mockrát.
“ 

„Všem moc děkuji i za předchozí pomoc, má to tady 
velké ohlasy. Lidi jsou neskutečně vděční“. 

Jeho kamarádi z firmy realizovali už několik bleskových sbírek 
humanitární pomoci, které se díky Vitalimu distribuují přímo tam, 
kam je potřeba. O humanitárních sbírkách informovala firma 
prostřednictvím sociálních sítích. Ze sídel poboček firmy v Praze, 
Bruntále a Brně se tak stala místa, kam mohou lidé nosit potřebné 
věci a firma je pak odváží na Ukrajinu. Pokud se do sbírky chcete 
zapojit, sledujte facebookové stránky firmy STROMMY COMPANY. 

Kromě pomoci prostřednictvím sbírky věcí, je aktuální také 
finanční pomoc. Účet 304817132 / 0300 (CZ66 0300 
0000 0003 0481 7132) v měně CZK vedený u 
Československé obchodní banky, a.s (BIC/SWIFT kód 
CEKOCZPP). Majitelem účtu je STROMMY COMPANY s.r.o 

Svaz zakládání a údržby zeleně děkuje všem za pomoc a podporu 
pro Ukrajinu organizovanou naší členskou firmou STROMMY 
COMPANY s.r.o a zahradnickým kolegou Vitalym Grydzhukem. 

Více o tom, jak probíhá humanitární pomoc na Ukrajině a jak 
konkrétně náš kolega Vitalij i díky vám všem pomáhá můžete 
vidět v reportáži České televize z 6. března, kde Vitalij mluví  v čase 
42:45. https://www.ceskatelevize.cz/porady/10253218159-
zpravy-ve-23/222411023000306/?
fbclid=IwAR2YFeotVoXAYwx2wImRi1S6tBD0amVevnvvrjGeveEvA
6SzI3wLm5LHwdM 

Humanitární pomoc Ukrajině

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10253218159-zpravy-ve-23/222411023000306/?fbclid=IwAR2YFeotVoXAYwx2wImRi1S6tBD0amVevnvvrjGeveEvA6SzI3wLm5LHwdM
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10253218159-zpravy-ve-23/222411023000306/?fbclid=IwAR2YFeotVoXAYwx2wImRi1S6tBD0amVevnvvrjGeveEvA6SzI3wLm5LHwdM
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10253218159-zpravy-ve-23/222411023000306/?fbclid=IwAR2YFeotVoXAYwx2wImRi1S6tBD0amVevnvvrjGeveEvA6SzI3wLm5LHwdM
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10253218159-zpravy-ve-23/222411023000306/?fbclid=IwAR2YFeotVoXAYwx2wImRi1S6tBD0amVevnvvrjGeveEvA6SzI3wLm5LHwdM
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Výročí 30 let od zápisu firmy Ivánek-Zeman v.o.s. do obchodního 
rejstříku – slavnostní várka Zeleného Zahradníka 

„..Přijď. Bo se sejde fajna partyja. Cosi uvařime. Popijeme pojime 
podřistame…“ 

RosŤa, Tom, Světlana, Irena 

V letošním roce se firma Ivánek – Zeman v.o.s. dočkala 30 let od 
zápisu do obchodního rejstříku. Pro tuto příležitost, uspořádala 
setkání pro přátele a kolegy nejen ze Svazu zakládání a údržby 
zeleně. Setkání proběhlo v pátek 4.3. v pivovaru Koníčkův Dvůr ve 
Vojkovicích. Někteří z vás již toto místo znáte z vaření piva 
Zahradníčka. Díky přítomnosti pana sládka Mojmíra jsme měli tu 
možnost si projít „zákulisí“ celého Koníčkova Dvoru a dozvědět se, 
co všechno se kromě piva a pravé medoviny ve Dvoře zpracovává. 
Dýchala na nás poctivá rodinná atmosféra, která již tradičně 
doprovází setkání na severní Moravě. Pivo teklo proudem, 
medovina se nestačila roznášet a pod korýtkem se málem stůl 
prohýbal. 

Pro představu, jaké byly začátky firmy Ivánek-Zeman byla na místě 
nástěnka s fotkami a doprovodným textem, který dopodrobna líčil 
vznik firmy, která skvěle funguje díky, perfektně propracovanému 
systému organizace, poctivě odvedené práci, loajálním 
zaměstnancům a zahradníkům srdcařům.  

Přejeme firmě Ivánek-Zeman, ať se ji i nadále daří  
a ať vzkvétá. Děkujeme, že jsme mohli být u této 
příležitosti s vámi.  

Zde uvádíme text, který byl součástí pozvánky na akci:  

Z historie firmy:  
Pro zajímavost Ivánek a Zeman v jedné firmě spolupracují 
od roku 1988 čili letos to bude již 34 let. Přičemž už od 
léta 1991 jako firma UZEL s vlastní lištovou sekačkou typ 
MF 70 prováděli sečení stařiny na části pozemku se 
shrabáním a odvozem, patřící 5. ŽS ve Frýdku za 10 tis.Kčs 
(0,30 Kčs/m2) a u další ZŠ ČSA v Místku potom sečení 
prosté, bez shrabání a odvozu za 1000,-Kčs (0,08 Kčs/m2) 
nebo odstranění náletů a ostružin vrostlých do oplocení 
(3,50 Kčs/m2), se spálením větví (1,50 Kčs /m2), pro firmu 
DPB Paskov celkem za 5,-Kus /m2 a 2500,- Kčs. Ceny byly 
konečné. Tehdy platila daň z obratu.  
Firma si vytvořila tak pevné základy, že zatím přežila 
rozpad a vznik republiky, transformaci bank , ekonomiky, 
vč. zavedení DPH, vstup do NATO a Evropské unie, 
migrační a jiné krize, a také několik vlád pravice, levice i tu 
poslední tragikomickou bizarnost s Á BÉ CÉČKEM…. 

Neustále se musíme hodně učit ... během posledních 
dvou let jsme zvládli i vaření piva ...“

Členské narozeniny

Kytice z kanceláře pro Světlanu a Irenu
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Registrační číslo projektu 
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011146  

Období od začátku února do konce března bylo na školení velmi 
pestré a bohaté. Snažili jsme se využít  času před sezónou, 
abychom vám i vašim zaměstnancům nabídli možnost vzdělávat 
se. Přehled témat, která byla předmětem školení v  únoru  
a březnu je uveden níže. Za schválenou monitorovací zprávu  
ZOR 5 jsme obdrželi 145 860 Kč.  

S ohledem na vrcholnou sezónu bude v následujících měsících 
nabídka kurzů velmi omezená, protože chápeme, že teď máte 
nejvíce práce v terénu. Projekt Hortulanus se však stále realizuje  
a některá témata budou v průběhu roku vypisována. Možnost 
školení pak opět soustředíme na závěr roku, období vegetačního 
klidu (listopad, prosinec), a především na leden-březen 2023, kdy 
bude projekt vrcholit. V dubnu zpracujeme a rozešleme přehledy, 
kdo má kolik kurzů absolvováno a kolik financí jste již vyčerpali. 
Koncem května plánujeme společné online setkání, abychom 
zjistili vaše potřeby, připomněli vám pravidla a možnosti grantu  
a mohli pro vás dále plánovat kurzy.  

Termíny schůzek jsou předběžně stanoveny na 23.5. a 
30.5. 2022. Na schůzce budou přítomni zástupci dodavatelských 
firem Everesta s.r.o a Kanu systém s.r.o. Bližší informace ke 
schůzce vám zašleme s dostatečným předstihem.  

Zájemci o jazykové kurzy se stále mohou hlásit, protože projekt 
potrvá až do března 2023.  Je možnost tedy využít až roční kurz  
(ať už individuální, případně skupinový).  

KURZY ÚNOR 

V únoru se uskutečnilo 12 kurzů a celkem bylo  
15 školících dnů.  

OBOROVÉ ODBORNÉ KURZY – Trvalkové záhony – technologie, 
vhodné druhy, Trávníky – zakládání a péče, Kalkulace a 
rozpočtování v ZAKA I. – Základní kurz, Výsadba a řez dřevin. 

ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ, PRÁVNÍ KURZY – Účetní závěrka, 
Novela zákoníku práce a její dopady do praxe, Cestovní náhrady, 
Účtování v cizí měně. 

MĚKKÉ A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI – Jak přežít v nelehké 
covidové době, Jak obstát v měnících se podnikatelských 
podmínkách, Týmová spolupráce, delegování, kontrola, 
Marketingový a komunikační mix, on-line nástroje, Prezentační 
dovednosti. 

OBECNÉ IT KURZY – Adobe Photoshop II.  

TECHNICKÉ A JINÉ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ - Zelené střechy – 
pokročilý kurz, Koupací jezírka a biobazény prakticky, Řez 
ovocných dřevin, Tesařský kurz, Řez starých ovocných dřevin – 
prakticky. 

KURZY BŘEZEN  

V březnu se uskutečnilo 7 kurzů a celkem bylo  
10 školících dnů. 

OBOROVÉ ODBORNÉ KURZY – Trvalkové záhony – technologie, 
vhodné druhy, Kalkulace a rozpočtování v ZAKA II. – pokročilý kurz. 

ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ, PRÁVNÍ KURZY – Mzdové účetnictví, 
Účtování v cizí měně. 

MĚKKÉ A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI – Vedení menších 
pracovních týmů před sezónou.  

OBECNÉ IT KURZY – Adobe Photoshop II.  

TECHNICKÉ A JINÉ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ – Řez starých ovocných 
dřevin – prakticky. 

KURZY DUBEN 

1.4. - Vedení menších pracovních týmů před sezónou (pro mistry, 
předáky, vedoucí malých skupin) – ONLINE 

26.4. – Daň z příjmu právnických osob 

Výzva pro nové členy SZÚZ i stávající 

Stále je možné do projektu vstoupit a využít ještě  
12 měsíců ke vzdělávaní svého či svých zaměstnanců, 
protože: 
• Firma, která se nevzdělává, ztrácí dech. 
• Šéfové, kteří se vzdělávají, táhnou celou firmu. 
• Dobře nastavený vzdělávací program posiluje 

zaměstnaneckou spokojenost a loajalitu, protože čtvrtina lidí 
se vzdělávat chce, a naopak více než polovina má pocit, že se 
ve své práci nemohou nijak posunovat.  

Kdo se může zúčastnit vzdělávání v projektu  
Podporovanou cílovou skupinou jsou zaměstnanci členů Svazu 
zakládání a údržby zeleně – obchodních společností, 
zaměstnanci OSVČ, nikoliv sami živnostníci.   

V případě vašeho  zájmu kontaktujte manažerku projektu:  
Ing. Michaela Brázdová, mobil: +420 725 745 421,  
mail: brazdova@szuz.cz

Hortulanus 2021 – odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně 

mailto:brazdova@szuz.cz
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Členové Sekce Zelené střechy vystavovali opět po dvou letech na 
veletrhu Střechy Praha v PVA EXPO v Praze Letňanech. Nabídku  
k účasti na společném stánku přijalo sedm členských 
firem: Gabriel s.r.o., GreenVille Service s.r.o., Ekrost s.r.o, 
SEDUM TOP SOLUTION s.r.o., RETEX s.r.o. SMART 
CONSTRUCT TECHNOLOGIES s.r.o. a SP PROFIL, které se 
podělily o náklady na výstavbu stánku, protože plochu má Sekce 
zdarma. V těsném sousedství sekčního stánku byly také 
obchodní firmy Dawyck s.r.o. a BB Com s.r.o, a ve vedlejší 
hale firma AGRO CS, a.s. Všichni členové Sekce zelených střech 
měli možnost získat čestnou vstupenku a na veletrh se přijít 
podívat. Stěny našeho stánku ozdobily postery s fotografiemi děl, 
které v minulých dvou letech uspěly v soutěži Zelená střecha roku 
a dokládají, že kvalita a množství zelených střech je v České 
republice na vzestupu.  

Za kancelář jsme byly na veletrhu pouze první den, kdy jsme 
připravily stánek a Jana Šimečková přednesla přednášku Zelené 
střechy – typy, trendy, příklady v rámci doprovodného programu 
veletrhu FOR PASIV, kde se v pátek věnoval navrhování zelených 
střech ve své přednášce i Josef Hoffmann. Jiří Mrtka a Pavel Dostal 
přednášeli ve čtvrtek, respektive v sobotu v doprovodném 
programu veletrhu Střechy Praha. Návštěvnost byla první den, 
především dopoledne, velmi slušná. Náš stánek plnil funkci 
poradenského centra, zároveň zde byl prostor pro prezentující 
členy navázat nové obchodní vztahy.  

Děkujeme zástupcům všech firem, kteří se této akce 
zúčastnili, je to důležité pro osvětu i propagaci naší/vaší 
práce.  Sekce Zelené střechy při SZÚZ je také jedním  
z odborných partnerů veletrhu, což je pro její kredit 
důležité. 

Ze závěrečné zprávy veletrhu vybíráme:   

• Soubor veletrhů STŘECHY PRAHA, jehož každoroční konání 
bylo v roce 2021 přerušeno pandemií covid, a konal se tedy po 
dlouhých dvou letech, navštívilo úctyhodných více než 19 000 
návštěvníků. 

• Potvrdilo se, že osobní kontakt je v podnikání, obchodě a 
obecně komunikaci extrémně důležitý a nelze jej ničím 
plnohodnotně nahradit. 

• Na 100 výrobců a dodavatelů ze sedmi zemí představilo své 
novinky v oblasti střešních materiálů, konstrukcí, izolací, nářadí 
a solárních systémů. Dalších 100 firem se prezentovalo v oboru 
dřevostaveb, nízkoenergetických a pasivních domů v rámci 
souběžných veletrhů FOR PASIV.  Počet vystavovatelů byl oproti 
předcovidovému“ ročníku o něco nižší, ale množstvím novinek 
a šíří doprovodného programu byl letošní veletrh minimálně 
srovnatelný. 

• Čím ale minulé ročníky rozhodně převýšil, byla nebývale 
vstřícná atmosféra a především radost, že se všichni mohli 
potkat po dlouhé době osobně, bez výraznějších omezení, a 
tedy osahat si exponáty a promluvit s odborníky tváří v tvář. To 
je ta největší devíza veletržního dění. 

Veletrh Střechy Praha, 3.-5. března
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Odborná sekce Zelené střechy vyhlásila 9. ročník soutěže ZELENÁ 
STŘECHA ROKU. 

• Uzávěrka přihlášek 30. dubna 2022 

• Hlasování veřejnosti se uskuteční na stránkách 
www.zelenastrecharoku.cz od 1. června do 31. srpna 2022 

• Přihlášená díla zhodnotí odborná porota v průběhu měsíce 
června. 

• Výsledky soutěže budou vyhlášeny v září v Praze v rámci 
konference, která bude doprovodným programem Landscape 
festivalu Praha 2022.  

• Uzávěrka přihlášek byla prodloužena do 15. dubna 2022 

• Přihlášená díla bude hodnotit odborná porota v termínu  
25. - 26. května 2022 

• Vyhlášení výsledků se uskuteční 16. června v rámci semináře 
koupací jezírka a biobázeny prakticky. 

Vlastní webovky pro časopis Inspiraci 

Myšlenkou, vytvořit pro náš odborný časopis vlastní webové 
stránky jsme se zabývali již několik let. V tomto roce čas uzrál  
a brzy budou spuštěny.  Moc se těšíme a doufáme, že budete 
stejně nadšeni jako my. 

Nové webové stránky ABAJ 

Stávající stránky naší odborné sekce ABAJ jsou provozovány na 
nejstarším typu administrace a jejich obnova po technické, 
grafické i designové stránce byla nutností. V  průběhu tohoto roku 
tak bude zprovozněna jejich nová verze a pevně věříme, že 
zaujme jak členy tak návštěvníky z venku... 

Připravuje pro vás... 

19.5. Tour de Alpinum, Průhonice 

13.14.5. ELCA Exkurze Nizozemsko 

3.-5.6. Exkurze členi-členům, Český ráj 

16.6. seminář Koupací jezírka a biobazény prakticky 

10.-16.7. Evropský kongres mladých zahradníků 

9.8. Tour de Pereny, prérijní trvalky, Průhonice 

14.-17.9. GALABAU Norimberk 

20.-22.9. Lipová ratolest, Hodonín 

Září - Konference zelené střechy, vyhlášení výsledků Zelená 

střecha roku 2022 

7.-8.10. ELCA Exkurze Turecko 

11.10. workshop Zakládání trvalkových záhonů, Průhonice  

14.10. vyhlášení výsledků soutěže Zahrada roku 2022 

U některých akcí může dojít ke změně termínu. O konání 

akcí vás budeme informovat vždy prostřednictvím mailové 

pošty. 

www.szuz.cz 

www.abaj.cz 

www.zelenestrechy.info 

INFO

http://www.zelenastrecharoku.cz
http://www.szuz.cz
http://www.abaj.cz
http://www.zelenestrechy.info
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Články do prvního čísla Inspirace vznikaly ještě před válkou na 
Ukrajině, proto se mohou zdát úvahy o krajinářské architektuře  
v první čtvrtině 21. století nereálné, když z úst různých odborníků 
slyšíme, že Green Deal je možná mrtev. Věřím však, že tomu tak 
není. Nebylo jednoduché dokončovat časopis, který se vztahuje  
k oboru, jehož podstatou je tvořit a zlepšovat lidem prostředí pro 
život ve chvílích, kdy o pár set kilometrů dál zuří válka. Člověk 
přemýšlí, jestli vůbec bude někdo mít chuť články číst. 
Psychologové ale říkají, že důležité je nepřestat žít svůj každodenní 
život. Proto doufám, že jarní číslo Inspirace čtenáře potěšilo  
a obohatilo.  

V prvním čísle jsme se vydali za hranice měst a obcí, a to do lesů, 
luk a polí. V článku Pestrá krajina jsme čtenářům představili 
osvícené farmáře zvelebující krajinu, ve které citlivě hospodaří.  
O tom, jak je také možné přistoupit k obnově lesa pojednává 
příspěvek Ondřeje Šimečka Zdravý les s obrostlými pařezy. 
Tato témata s naším oborem nesouvisí jenom zdánlivě, o čemž se 
můžete přesvědčit v článku Petra Mičoly Krajinářská 
architektura v první čtvrtině 21. století.  

V rubrice Voda ve městě jsme zavítali do parku Okružní  
v Prostějově, který získal v loňském ročníku soutěže Park roku 
2021 Cenu děkanky Zahradnické fakulty MENDELU za novátorský 
počin založení parku na principech modrozelené infrastruktury. 
Park totiž vznikl ještě před výstavbou obytných domů a je 
koncipován jako retenční území pro dešťovou vodu svedenou jak 
ze střech budoucích domů, tak z celého území. 

Tématu trvalek se po delší době opět ujal Adam Baroš a to 
článkem „Širokospektrální“ pereny. Zároveň v prvním čísle 
Inspirace již tradičně představujeme Trvalku sezóny, kterou je 
pro letošní rok podzimní sasanka.   

V rubrice Technologie se tentokrát věnují autoři Lukáš Štefl a 
Taťiana Kuťková krátkodobým záhonům květin, zejména letniček. 
Aby záhony květin plnily funkce, které od nich očekáváme a byly 
zdrojem radosti všech, kteří daný prostor užívají, je nutné jak při 
jejich zakládání, tak i při navazující péči dodržet osvědčené 
postupy a vyvarovat se postupů neosvědčených. Základní přehled 
osvědčených postupů přináší tento příspěvek. 

Květiny nejenom zkrášlují parky a zahrady, ale také jsou sužovány 
nejrůznějšími neduhy, o čemž se můžete přesvědčit v článku Ivany 
Šafránkové Choroby pivoňky.  

Nechybí ani obvyklé právní okénko Břetislava Martínka, ve kterém 
tentokrát reaguje na prosbu čtenářky, zda bychom se mohli  
v rubrice Právo věnovat možnostem, jak se lze bránit proti 
neoprávněným negativním recenzím či vyjádřením na 
internetu či sociálních sítích. 

Rubriku Ekonomika tentokrát věnoval Rostislav Ivánek 
zmlazovacímu řezu keřů a postupům, jak tuto pracovní 
operaci správně kalkulovat. Na konci článku vyzval takto 
čtenáře Inspirace k aktivitě:  

Úkol pro ty, které zajímá ekonomika v oboru ZAKA anebo 
pro pozorné čtenáře časopisu Inspirace: Napište, kolik si 
myslíte, že byly na této zakázce náklady na štěpkování  
1 m3 štěpky?... Záměrně to neuvádím, aby se aktivní 
formou prověřilo, jestli někdo články v Inspiraci čte  
a pracuje s nimi, což by byla nejlepší odměna pro autory, 
redakci a celou profesní organizaci SZÚZ. Děkuji všem, kdo 
napíšete, může být i cokoliv jiného k problematice nákladů 
při zmlazování keřů nebo vůbec ekonomice v oboru ZAKA. 

Několik čtenářů zareagovalo, což je fajn. Takže 
prosím i Vás, naše členy, abyste nám poslali 
zpětnou vazbu, jak se vám Inspirace líbí, tipy na 
témata či autory.  

Jana Šimečková, šéfredaktorka 

Vyšla jarní Inspirace
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Zadejte nebo vložte text Zadejte nebo vložte text

Sekce Mladých zahradníků


