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Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně

SVAZ
ZAKLÁDÁNÍ
A ÚDRŽBY
ZELENĚ
PŘIJĎTE NÁS
NAVŠTÍVIT DO NAŠÍ
GREEN KANCELÁŘE
V OTEVŘENÉ
ZAHRADĚ
NA ÚDOLNÍ 33,
602 00 BRNO

VÁŽENÍ A MILÍ
ČLENOVÉ,
vítám vás u červnového zpravodaje, který je
letní, plný odborných poznávacích exkurzí,
oceněných zelených střech i hodnocených
koupacích jezírek a biobazénů.
Přeji Vám vydařenou, zaslouženou dovolenou
a pěkné počtení!
Vaše kancelářská zahradnice Hana

Pohovořit s námi můžete na
těchto mobilních číslech:
Jana Šimečková 777 581 544
Hana Pijáková 		 775 581 544
Míša Brázdová 		 720 159 445
Pište nám všem 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 a facebooku.
Peníze nám posílejte na č. ú.
156433910/600, GE Moneta
Money Bank nebo Fio Banka
2301112937/2010.
Oficiálně jsme spolek vedený u
Krajského soudu v Brně,
L 8536, IČO: 26529831.

Novohradsko a Třeboňsko.... tento kraj byl cílem naší tradiční červnové
exkurze, kterou jsme pro vás připravili s našimi milými průvodci, zahradními
architekty Radmilou Fingerovou a Petrem Mičolou. Rok 2020 bude patřit
severní Moravě! Na fotce farma Gemini Roberta Blížence.
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ODBORNÁ EXKURZE
DÍLA ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY
NOVOHRADSKA A TŘEBOŇSKA
Ve dnech 5.-7.6. jsme ve spolupráci s osvědčeným týmem krajinářských architektů Radmilou Fingerovou a Petrem
Mičolou uspořádali exkurzi po dílech zejména krajinářské tvorby na Novohradsku a té zahradní na Třeboňsku.
První dva dny jsme věnovali krajině, slovy Radky: „Objevování toho, jak člověk přetváří krajinu k obrazu svému a jak
tvorba krajiny vždy úzce souvisí se stavem společnosti. Novohradsko je krajina, kde jsou stále viditelné stopy
činnosti člověka za posledních 800 let. Zároveň zde můžeme sledovat vývoj zahradního umění od barokních úprav, přes
romantickou krajinářskou tvorbu, zásadní změny po 2. světové válce až po současnost, kdy v tomto území hospodaří i
lidé, kterým nejde jen o vlastní prospěch, ale jsou pokračovateli všeho dobrého, co bylo v tomto kraji vykonáno.“
První společné odpoledne jsme věnovali komentované prohlídce Terčina údolí. Zasvěcenou průvodkyní nám byla Jitka
Šáchová z muzea Novohradsko, která se nám věnovala i dopoledne druhého dne, kdy jsme putovali po stopách zaniklé
obce Jedlice. Mimořádným zážitkem byla návštěva farmy Gemini pana Roberta Blížence, jehož činnost spojená s
přetvářením krajiny v tak velkém měřítku je ojedinělá. Závěr druhého dne patřil setkání s Alešem Kurzem z členské firmy
Zahradní architektura Kurz, který nás uvítal, provázel a hostil v Dobré a Hojné Vodě. Druhý den jsme zahájili návštěvou
soukromé zahrady kolegy zahradníka Pavla Chlouby a Borůvkové zahrady v Borovanech, jejíž vznik inicioval. Odtud
jsme zamířili do Třeboně, prohlédnout si výsadby na lázeňské kolonádě a pokračovali návštěvou střešní zahrady na
mikrobiologickém ústavu ALGATECH a celou exkurzi jsme završili mezi prastarými duby v Branském doubí.
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TOUR DE PERENY
V polovině června proběhl již tradiční 4. ročník odborné exkurze pořádané ve spolupráci se Spolkem českých perenářů
- Tour de Pereny tentokrát pořádaný v Botanické zahradě hl. města Prahy. Odborná exkurze probíhala během tohoto dne
v dopoledním a odpoledním bloku. Účastníci semináře, kterých bylo kolem cca 40 osob, mohli vidět časně letní okrasný
aspekt a exkurz známých i méně známých trvalek a polokeřů ze Středomoří a oblastí Středozápadu USA. K vidění byly
především řada druhů a kultivarů Salvia, Nepeta aj. Exkurzi s komentovanou prohlídkou po trvalkových výsadbách
odborně vedl kurátor trvalkových výsadeb a okrasných trav Petr Hanzelka, kterému moc děkujeme a smekáme klobouk
za jeho velice obohacující výklad. V letošním roce nám počasí přálo až moc, a proto jsme pro druhou odpolední exkurzy
skrz extrémní podmínky počasí vybrali a uvítali rozšiřující výklad o podrostových trvalkách. Odborná exkurze byla
přínosná nejen pro majitele a pracovníky zahradnických firem, ale také pro projektanty, pedagogické pracovníky a
studenty. Trvalky a květiny mají čím dál tím více nezastupitelnou roli. Už teď se můžete těšit se na další putováním za
trvalkami na podzim, tentokrát spojené s workshopem o technologiích zakládání trvlakových záhonů, společně s Adamem
Barošem v Dendrologické zahradě v Průhonicích!

INSPIRACE
V červnu vyšlo letní číslo časopisu Inspirace věnované ve
velké míře zeleným střechám, ale nechybí v něm ani
oblíbené rubriky o trvalkách, tentokráte o suchomilných.
V právu se dozvíte jak je to s reklamacemi u prodaných
rostlin, pokračuje díl o invazních druzích, docentka
Šafránková se zaměřila na choroby a škůdce dubů,
v ekonomice se Rosťa Ivánek zamýšlí nad ekonomikou
zakázek malého rozsahu a třeba na dovolené se můžete
začíst do článku o vlivu biologických procesů
a mechanického dočišťování na kvalitu vody...
Přejeme příjemné počtení a budeme velmi rádi za zpětnou
vazbu. Napište nám, které články vás oslovily a které
témata byste uvítali.
3

ZELENÉ STŘECHY
KONFERENCE ZELENÉ STŘECHY JAKO SOUČÁST
ZELENÉ INFRASTRUKTURY SÍDEL
Největší letošní akcí byla mezinárodní konference věnovaná zeleným střechám a zejména možnostem podpory jejich
výstavby. 150 účastníků z řad městské správy i samosprávy, architektů, pracovníků realizačních i obchodních firem,
politiků i studentů mělo možnost si poslechnout 12 příspěvků a zúčastnit se komentované prohlídky zelené střechy Světa
techniky s jejich tvůrci zahradními architekty Zdeňkem Sendlerem a Lýdií Šušlíkovou i realizátorem, naším dlouholetým
členem a bývalým předsedou, Rosťou Ivánkem. Pro mnohé to byl mimořádný zážitek a jsem rádi, že jsme jej mohli
zprostředkovat a přispět k propagaci zelených střech a podpoře jejich realizace.

ZELENÁ STŘECHA ROKU 2019
Na závěr konference Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže ZELENÁ STŘECHA ROKU 2019. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - veřejná ZS a ZS na rodinném domě. Na polovině z
oceněných střech se podílely naše členské firmy, což nás velmi těší! Ocenění získaly firmy ACRE, Gabriel, Jaromír
Nigrin a GreenVille. Podrobné informace o výsledcích najdete na stránce www.zelenastrecharoku.cz, kde najdete i
tiskovou zprávu.

1. místo Zelená střecha na rodinném domě, ACRE

1. místo Veřejná zelená střecha, DAM Architekti
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Poprvé v historii existence odborné sekce Asociace biobazénů a jezírek jsme uspořádali soutěž KOUPACÍ JEZÍRKO ROKU
2019. Nestihli jsme to loni u příležitosti 10. výročí založení ABAJe, ale 10 se symbolicky objevila v počtu přihlášených děl.
Odborná porota najezdila kolem 700km ve dvou nejparnějších dnech června (25.-26.) a hodnotila ve složení:
Ing. Jiří Šimka – zahradník, jednatel společnosti Zahradnictví Šimková s.r.o., zakládající člen Asociace biobazénů a
jezírek (ABAJ), spoluautor Standardů pro plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů
Ing. Jan Kroupa, Ph.D. – jednatel společnosti Proxim s.r.o., obchodní člen Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) a člen
Rady ABAJ
Ing. Petr Formánek – projektant a soudní znalec vodohospodářských staveb, jednatel firmy FORTINA PROJEKT s.r.o.
Ing. Petr Mičola – krajinářský architekt, jednatel firmy Gerten s.r.o.

zleva J. Šimka, J. Kroupa, P. Formánek, P. Mičola
Výsledky budou vyhlášeny na závěr semináře Vše o koupacích jezírkách, 16.7. v Dolních Břežanech.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
Vydali jsme výroční zprávu o naší
činnosti v roce 2018. Najdete v ní
popis veškerých loňských aktivit
svazu i jeho odborných sekcí
(workshopy, semináře, exkurze,
odborné soutěže, projekty, účast
na veletrzích a výstavách), přehled
členské základy i finančního
hospodaření za uplynulý rok.
Ke stažení je na našich stránkách
www.szuz.cz, odkaz najdete i
v uzavřené facebookové skupině
SZUZ členové. Pokud ještě nejste
jejími členy, jste do ní srdečně zváni.

PARK ROKU 2019

Vyhlásili jsme soutěžní přehlídku PARK ROKU 2019. Parky mohou do soutěže hlásit: investor, projektant, zhotovitel,
případně spolky, občanská sdružení či podobné organizace. Podrobné informace včetně soutěžních podmínek letošního
ročníku a editovatelné přihlášky (formát pdf) najdete na stránce www.parkroku.cz.
Důležité termíny:
Uzávěrka přihlášek 31. srpna 2019
Hodnocení parků odbornou porotou 18.-20. září 2019
Vyhlášení výsledků 6. listopadu 2019 v 18.00 na Hradě v Litoměřicích

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS…
16.-17.7.
5.9.
9.-10.9.
18.-19.10.

Seminář Vše o koupacích jezírkách, o substrátech a rostlinách vhodných pro koupací jezírka (ABAJ)
Workshop Technologie zakládání trvalkových záhonů (SZÚZ)
Mezinárodní kongres koupacích jezírek a biobazénů, Polsko, Varšava (ABAJ)
Odborná exkurze ELCA do Polska, Krakow
(v minulém zpravodaji bylo mylně uvedeno září… omlouvám se!)
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