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V OTEVŘENÉ
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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,

Téměř všech se nás dotýká, že jsme teď zhruba už
měsíc a půl vytrženi z původního režimu nebo
způsobu života, na který jsme byli zvyklí. Alespoň pro
nás v kanceláři a činnost SZÚZ to platí stoprocentně.
Celý duben jsme pracovaly v home office režimu, od
května již přecházíme na standardní pracovní režim.
Jaký byl ten náš “pracovně-domácký” duben, ale
vlastně i váš, protože v tomto vydání je dán velký
prostor i vašim názorům, se dočtete na
následujících řádkách.
Přeji Vám pěkné 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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Pomocí svazové roušky, překonáme všechny zkoušky!
Po dlouhých šesti týdnech vás poprvé společně zdravíme ze svazové kanceláře.
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POZNÁVÁME SE NAVZÁJEM A VYTVÁŘÍME VZTAHY
Jistě víte, že jsme měli v březnu a dubnu naplánované některé vzdělávací akce v rámci projektu Hortulanus, které jsme
kvůli aktuální situaci byli nuceni zrušit. Postupně se sice věci dávají do pořádku a obavy a strach jsou upozaděné, přece
jen ale nemůžeme říct, že by se jistá omezení, která jsme v průběhu tohoto období prožili, výrazně nedotkla jak nás, tak
oboru. Příprava soutěží Koupací jezírko roku, Zelená střecha roku a Zahrada roku byla pro nás příležitostí, jak se s vámi
spojit, zjistit, zda máte díla do soutěže, a přitom promluvit i o současné situaci u vás ve firmách a taky trochu možná i
„filozofovat“ o tom, jak se celá tato situace, nebo jinak řečeno „krize“ projeví v budoucnu v ostatních oblastech, a
především i v našem oboru a odvětví.
Míša měla možnost s mnohými z vás telefonicky mluvit a pochopit, jak to vše vnímáte, jak se vám daří. Níže uvádí pár
poznámek a bodů, které nejsou rozhodně dogmatem, ale spíš subjektivním zamyšlením nad současnou situací a vývojem
oboru v budoucnu.
O ekonomice, jejím vývoji a projevu „krize“ v budoucnu
…V soukromém sektoru sice finance zatím jsou, je jen otázka, jak se tato „krize“ projeví. Zdá se, že část lidí ještě má
finanční rezervy, proto se krize nemusí hned projevit, ale přijde možná opožděně za 2-3 roky. Tento a další rok je potřeba
pracovat. Zároveň taková „krize“ může pomoci trhu. Pracovníci z východu (Ukrajina, Rumunsko) pokud tady nezůstali, tak
nejsou, zároveň lidé, kteří pracovali v průmyslových halách nebo větších provozech s jistotou a teplým zázemím, dnes
fungovat nemohou. Trhu to tak může prospět, ale nemůže to být na dlouho. Obce na tom mohou být teď hůř. Každý bude
zvažovat, které náklady budou v budoucnu potřebné a prioritní.
Shrnutí rozhovoru s Martinem Panchartkem z firmy Ekogreen
Zbyněk Slezáček z firmy Vulcatec se zmínil, že je mile překvapen neobvyklým nárůstem poptávky. Podle jeho názoru je
to tím, že v našem oboru nedošlo takřka k žádnému přerušení činnosti a zároveň si někteří lidé zkrášlují sami zahrady.
Malá ryba mezi velkými rybami v rybníku
…Náš obor je stále malý a mezi velkými stavebními firmami se ztrácí. Pro vývoj oboru a silnější pravomoci by bylo
potřeba, aby vznikla silná zahradnická skupina, „silný leader“, který má na ministerstvu slovo. Zahradnický obor je stále
malý a roztříštěný (rozmělněný) a zároveň je činností volnou, což dává mnoha lidem možnost začít v oboru, ve kterém
nemají praxi, a to taky není dobře. Silného leadera bychom potřebovali i k tomu, aby se prosadila v legislativě a
zlegalizovala oborová činnost na činnost vázanou, a to souvisí s politikou. Není to lehký úkol, proto by bylo potřeba silnou
lobby. Propojení více oborů může přinést větší sílu ke změně určitých věcí. Je potřeba spolupracovat. Proto je i potřebné
najít někoho, kdo bude leaderem a zároveň profesionálem v oboru, člověk s charismatem, který dokáže spolupracovat,
komunikovat, rozumět lidem…
O tomto tématu jsem mluvila s Martinem Panchartkem z firmy Ekogreen,
S Romanem Vaňkem na rybách, aneb je potřeba myslet i na sebe, odpočinout si
Co změnit, aby byl zahradník více vážený a tím i obor?
…Vše děláme proto, aby po nás něco zbylo, abychom byli na sebe hrdí a měli radost. Pořád se učíme, z chyb se poučíme,
člověk vyzrává… Jak zajistit, aby měl obor více uznání a vážnosti?
• Být pokorný
• Pomáhat si navzájem
• Dobře ohodnotit spolupracovníky / zaměstnance
• Vědět, že přírodu neošálíme
• Vážit si lidí
• Zakládat si na kvalitě
• Základem je komunikace
• Držet při sobě
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S Petrem Mičolou z firmy Gerten je vždy velmi příjemné povídání. Člověk se trochu odprostí od reality každodenního dění
a může tak dát prostor filozofii, úvahám o budoucnosti… Moc si vážím všech cenných hovorů s Petrem Mičolou, protože je
to člověk s nesmírnou pokorou, úctou a empatií pro druhé. Jeho úvahy vždycky stojí k zamyšlení. K současné době
v mailu napsal:
Korona virus nám způsobil takové domácí vězení, i když nám nikdo přímo nezakazuje se pohybovat, zavřená divadla, kina,
obchody a hospody nás postupně paralyzují. Jsou totiž strašně důležitou součástí našeho života. Možná si to napřímo
nepřiznáme, třeba to i odmítneme, že to není pravda, ale to nám určitě na dobré náladě nepřidá.
Pokud bych si měl na celé této situaci najít něco pozitivního, pak je to právě toto poznání. Jak je pro nás strašně důležitý
obyčejný život. Takový ten, kdy chodíme po ulicích, kolem jezdí auta, autobusy a tramvaje. Sem a tam chodí lidé a my je ani
neznáme, nevnímáme, ale tohle je náš život, život lidského stáda a v té obyčejnosti můžeme najednou najít krásu. Kdesi G. K.
Chesterton psal, že na dovolenou se jezdí hlavně proto, abychom se mohli zase vrátit a znovu objevit naši obyčejnou šedou
realitu. S návratem se ta šedá probarví odstíny mnoha barev a znovu objevíme věci, které naše oči neviděly.
A na závěr krátké motto od paní Olgy Humlové z firmy Gardeo, která je velice silnou a inspirativní ženou nejen v našem
oboru: „Vše je otázkou priorit, motivace a organizace času.“

Koronavirus a členové SZÚZ
Ve firmě Gabriel prožívali čtrnáct dní těžší časy, o kterých firma referovala 1. dubna takto:
Vážení obchodní přátelé, kamarádi,
protože se zkreslené zprávy šíří rychleji než sám koronavirus, rádi bychom uvedli na pravou míru situaci u nás v Českých
Kopistech. Ano, je pravda, že jedné z pracovních skupin byla nařízena karanténa.
Ne, není pravda, že společnost byla uzavřena a musela ukončit svoji činnost.
Přátelé, chceme Vás ubezpečit, že jsme podnikli veškeré potřebné bezpečnostní a organizační kroky, abychom zajistili
pokračování prací na probíhajících projektech. Ujišťujeme Vás, že děláme maximum, abychom neohrozili sebe, ani své okolí.
Dodržujeme všechna stanovená pravidla.
Rádi bychom Vám popřáli pevné zdraví, optimismus a imunitu vůči tlaku, který je na nás na všechny vyvíjen.
Doufáme, že se s Vámi budeme moci brzy potkat blíž než na dva metry.
Gabrielové
Naopak někteří naši členové, kteří už třeba předali hlavní odpovědnost za své firmy mladším v rodině, si nemůžou
vynachválit, že po dlouholetých firemních povinnostech relaxují prací na vlastní zahrádce, které věnují čas, pozornost a
čerpají z ní energii. Přesně takhle si užívala jarního sluníčka a pohody Jitka Dostalová z firmy GreenVille, když jsme
spolu mluvily. Těší se, že bude mít čas i na sebe a na cestování po ČR. Ke koronaviru ale napsala zajímavou úvahu, ze
které vybíráme.
Ing. Jitka Dostalová
Zelenými střechami se zabývá od roku 2006. Spoluzakladatelka a
předsedkyně odborné sekce Zelené střechy při SZÚZ. Šest let působila
jako zástupkyně německé firmy Optigreen pro Českou a Slovenskou
republiku. Od roku 2012 provozuje spolu se synem Pavlem firmu
GreenVille service s.r.o., která realizuje zelené střechy na celém území
České republiky.
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Zamyšlení Jitky Dostalové nad aktuální situací
Koronavirus – pohroma nebo příležitost?

• Začínáme šetřit. S vidinou nejisté budoucnosti nakupujeme opatrněji, někdy není tohle nebo ono, méně se
plýtvá. Učíme se obejít bez jindy běžného. Umíme uvařit z toho, co dá špajz. A věci, které se pokazí a není kde
koupit? Vyhodit? Což takhle opravit? Jde to? Hurá! A k tomu dobrý pocit – něco jsme zvládli a užitečně
strávili čas. A přiučili se. Snad by to mohlo fungovat i pro časy příští.
• Služby nefungují. Zábavní průmysl se zastavil. Restaurace jsou zavřené. Sedíme doma, ti šťastnější s rodinou,
se svými blízkými. Rodiče se učí s dětmi, pomáháme si - mladí starým, sousedé sousedům, lidé jsou k sobě
ohleduplnější, na chodníku si vyhýbají, nezištně šijí roušky pro sebe, své známé i neznámé, aby je i sebe
ochránili před společným nebezpečím. Objevuje se solidarita a pocit sounáležitosti. Snad by to mohlo
fungovat i pro časy příští.
• V ovzduší je tak málo emisí, jako bylo naposledy před mnoha a mnoha lety, i voda je čistší. Letadla nelétají,
pozemní doprava se zredukovala na nutné minimum. To, o co usilovali politikové, ekologové, atd. atd., už fůru
let, to tady teď máme TEĎ a HNED - jako mávnutím kouzelného proutku.
• Kdo může, pracuje z domova. Mnozí lidé vyměnili vydýchané a špatně větrané „open space“ prostory za zdravý
a čistý vzduch na chatě, chalupě, verandě nebo u otevřeného okna v bytě, prostě kdekoli, kde je příjemněji a
kde nedýchají vzduch, který před nimi vdýchalo dvacet dalších kolegů. Místo ranních a odpoledních přesunů
přeplněným MHDéčkem si ti čipernější mohou dát procházku parkem nebo lesem. A zaměstnavatelé možná
zjistí, že tento model práce také funguje, a navíc ušetří za provoz kanceláří.
Když si odmyslíme příčinu, tak bychom si možná mohli přát, aby to tak vydrželo.
Nezaměstnanost je problém. Ale než se situace normalizuje a lidé se budou moci vrátit zpět ke svým profesím,
mohli by pomoci tam, kde jsou volné ruce potřeba.
Nosíme roušky, které nás mají ochránit a odfiltrovat virus – to špatné a škodlivé. Ten filtr je oboustranný.
Nepřijímejme nákazu od jiných a nerozšiřujme to špatné, co je v nás. Chci věřit, že po době „rouškové“ nastane
doba čistá – doba, kdy budeme schopní odlišit vše špatné a škodlivé od dobrého a prospěšného a že kromě dechu
přefiltrujeme i své hodnoty.
Neberme tuto dobu jako hrozbu – berme ji jako příležitost. Příležitost k tomu, abychom se v dnešním
globalizovaném světě zastavili, ohlédli se, uvědomili si, co je v životě důležité, co bylo a je špatně a co je třeba
dělat jinak a lépe. Abychom přestali spěchat, přestali usilovat o mety a cíle, které nám slibují pozlátko místo štěstí.
Abychom si srovnali priority a začali žít v souladu s přírodou, jíž jsme součástí. Nebojujme proti přírodě, žijme v ní a
s ní. Zvítězit nad ní není možné, proto bychom s ní měli uzavřít mír. Příroda je tu odjakživa a zůstane tu věčně. Je
nádherná, rozmanitá, někdy i krutá, avšak vždy usilující o rovnováhu. Ať už s námi, či bez nás. A možná nám právě
tohle chce nyní sdělit.
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Moravskoslezské putování

Srdečně zveme všechny členy na odbornou exkurzi 10.-12.6.
Odborná exkurze uspořádaná pod heslem “členi členům” je vždy mimořádnou událostí. Členské firmy z daného
regionu chtějí představit zajímavé lokality a realizace svým kolegům zahradníkům a lidem zajímajícím se o náš
obor zahradní a krajinářská tvorba. Abychom všechna díla uvedli v náležitém kontextu vzhledem k
historickému a kulturnímu vývoji celé oblasti, budou našimi hlavními průvodci zahradní architekti Radmila
Fingerová a Petr Mičola, kteří nás společně s místními odborníky a našimi členy provedou často neprávem (jak
se společně přesvědčíme) opomíjenou krajinou severní Moravy a Slezska.
Společně navštívíme tyto lokality: Oranžérii v Raduni – Zámecký park v Hradci nad Moravicí – zcela unikátní
náves v obci Velká Polom – parčík založený v rámci soutěže Lipová ratolest 2014 – zázemí členské zahradnické
firmy DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o. – hornické muzeum Landek – revitalizované klášterní zahrady v
Příboře – realizace v okolí Frýdku-Místku
Mimořádná semknutost a kolegialita členských firem Moravskoslezské sekce je všeobecně známa a
ctěna, takže si všichni účastníci exkurze mohou být jisti, že překvapení, které pro ně kolegové nachystali, bude
stylové a “uvařené” s velkou dávkou nadšení a lásky. Podrobné informace o časovém harmonogramu i
jednotlivých lokalitách najdete v pozvánce na stránkách akce. Zaregistrovat se můžete na tomto odkaze.
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Uzávěrka přihlášek do letošního ročníku soutěže Zelená střecha roku je 15.5.
Těšíme se na Vaše díla, která soutěž obohatí.
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Zelené střechy – šance pro Prahu
Projekt Zelené střechy – šance pro Prahu realizujeme v rámci grantu ve výši 300 000 Kč z Programu na podporu
projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. města Prahy, který jsme získali v loňském roce. Deklarovaným
cílem projektu je zvýšit informovanost pracovníků úřadů veřejné správy a samosprávy, architektů, realizátorů
staveb a developerských společnosti o významu a funkcích zelených střech, jejich navrhování, provádění a péči
o ně. Realizovanými aktivitami chceme přispět k tomu, aby se budování zelených střech stalo standardním,
odpovědným řešením pro každou nově budovanou, případně i stávající budovu v Praze (pokud to její statické
řešení umožní). Projekt je rozdělen do šesti částí a vzhledem k tomu, že koronavirová krize nám znemožnila
pořádat vzdělávací akce, věnovaly jsme se v dubnu především tvorbě databází, přípravě dotazníku a jeho
distribuci.

Co projekt obsahuje a co už jsme zvládly
1) Vytvoření databáze potenciálních cílových skupin, tj.:
• relevantní odbory úřadů veřejné správy a samosprávy hl. m. Prahy a Úřadů městských částí (vyhledáno
257 + 339 kontaktů)
• členové zastupitelstev hl. hl. m. Prahy a městských částí (157 kontaktů)
• architekti působící v Praze (48 krajinářských architektů a 300 všeobecných architektů)
• realizátoři staveb
• developerské společnosti (81 kontaktů)
2) Vstupní analýza potřeb účastnické skupiny pomocí dotazníků rozeslaných vybraným zástupcům cílových
skupin.
Vytvořili jsme dotazník, ve kterém zjišťujeme, jaké je aktuální povědomí o zelených střechách a jaký je zájem o
semináře a exkurze, které jsou součástí tohoto projektu.
3) Vyhodnocení dotazníků
Na základě vyhodnocení dotazníku zvolíme tematické zaměření seminářů a téma odborných exkurzí.
4) Tvorba publikací
Redakčně a graficky budou připraveny dvě publikace, a to „Zelené střechy – zásady pro navrhování, provádění a
údržbu vegetačního souvrství“ (již vytištěna) a „Zelené střechy pro Prahu – dobré příklady“. Publikace budou
vytištěny a rozdávány účastníkům vzdělávacích akcí (semináře, exkurze).
5) Uspořádání odborných seminářů
Celkem bude realizováno 8 odborných seminářů, jejichž program bude upraven podle potřeb cílové skupiny.
První seminář měl být 16. dubna, ten se bohužel z pochopitelných důvodů neuskutečnil.
6) Uspořádání odborných exkurzí pro cílové skupiny
Celkem budou uspořádány 2 odborné komentované exkurze na území města Prahy, případně do blízkého okolí.
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Do soutěže KOUPACÍ JEZÍRKO ROKU 2020 je přihlášeno celkem deset děl, osm od členských firem, dvě od
nečlenských. Odborná porota ve složení Jan Kroupa, Petr Mičola, Martin Panchartek a Martin Pecina bude díla
hodnotit v termínu 2.-3. června. Za tyto dva dny najezdí téměř 1400 km v neuvěřitelném trojúhelníku Bystřice u
Frýdku Místku, Prachatice, Vansdorf. Bude to náročné, ale moc se na díla i všechny přihlašovatele těšíme.

 Mezinárodní organizace koupacíh jezírek IOB, pořádá každou středu od 11 hod SEČ virtuální setkání členů.
Předem jsou stanovena témata, o kterých se bude diskutovat. Setkání probíhá v anglickém jazyce. Každý člen
ABAJ se může zúčastnit, pozvánku s návodem na připojení vám přeposíláme mailem.
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 04/2020
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 Vítáme nové členy
Od začátku roku se členy našeho profesního sdružení staly tyto firmy:
ARBORISTICKÁ OBCHODNÍ s.r.o., Přehýšov 57, 330 23 Nýřany, www.arborobchod.cz / obchodní člen
Azaro spol. s r.o., V Horce 185, 252 28 Černošice, www.azaro.cz / individuální člen, člen ABAJ
Firestone Building Products, Kopčianska 35, 85101 Bratislava, www.firestonebpe.cz / obchodní člen ABAJ a ZeS
Knauf Insulation, spol. s r.o., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha, www.knaufinsulation.cz / obchodní člen ZeS
KOŇAŘÍK Zeleň s.r.o., Bezručova 822, 739 61 Třinec, www.konarikzelen.cz / individuální člen
SP PROFIL s.r.o., Znojemská 1110, 691 23 Pohořelice, www.spprofil.cz / obchodní člen ZeS
Živá střecha s.r.o., Nový Svět 696, 512 46 Harrachov, www.zivastrecha.com / individuální člen, člen ZeS
Aktuální seznam členů najdete na našich stránkách http://www.szuz.cz/cs/?page=clenove a rovněž
i v každém vydání časopisu Inspirace.

Poznamenejte si, prosím, do svých diářů!
10.-12.6. 2020, severní
Morava
22.-24.9. 2020, Bystřice

• odborná exkurze členi členům - Moravskoslezské putování
• soutěž mladých zahradníků Lipová ratolest
Byl stanoven náhradní zářijový termín

V úterý jsme rozeslali všem individuálním a obchodním členům
roušku se svazovým logem. Pokud máte v balíčku dvě, jedná se o dvě
velikosti - dámskou a pánskou. Někteří z vás už podlehli jejímu
kouzlu jak je vidno z fotek, které nám zasíláte. Děkujeme!

Děkujeme Svazu za dobrý nápad a velmi milou pozornost… :-)
Hned víme a je vidět, jaké skvělé organizace jsme součástí… :-)
Pod rouškou se směju, protože mi říkají, že teď už jsem ještě krásnější
než bez roušky…, krásnější než Ivánek z Mrazíka… že se mám přihlásit
do televize místo Korantenga nebo do soutěže Hledáme nové talenty
modelingu…. :-)
Uchycení roušky velmi praktické, při nošení jiných mi začínají více a
více odstávat uši…
RosŤa
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 04/2020
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