Květen 2020

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

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

VÁŽENÍ A MILÍ ČLENOVÉ,
od května Vás už opět zdravíme z naší green kanceláře. Věříme,
že pro Vás byl tento měsíc přínosným jak z hlediska zakázek, tak
i ustupujícím obavám. Na svém tempu nic nezměnila příroda, dál
si roste a kvete a zůstává ve své podstatě stále stejná.
Možná i zelenější než v předchozím roce díky vydatným
májovým deštíkům. Buďme vděční, že jsme s ní díky
našemu oboru v každodenním kontaktu a můžeme čerpat
její svěží jarní energii. A trochu jí zkuste načerpat i z
našeho zpravodaje. Dozvíte se jaký byl květen ve svazu a co
nás, vás čeká v nejbližších měsících.
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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Areál Otevřené zahrady na Údolní ulici, kde již několik let sídlíme, poskytuje potěchu
oku i duši v každém ročním období. Ale v květnu je zde bezesporu nejkrásněji!
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Koupací jezírko roku

Díla bude hodnotit odborná porota během její Tour de ponds v termínu 2.-3. června 2020 ve složení:
Ing. Petr Mičola – krajinářský architekt, jednatel firmy Gerten s.r.o.
Ing. Martin Pecina – jednatel ve společnosti Pecina s.r.o. okrasné vodní plochy
Ing. Martin Panchartek – jednatel společnosti Ekogreen s.r.o. a Greenplan s.r.o., člen Rady ABAJ
Ing. Jan Kroupa, Ph.D. – jednatel společnosti Proxim s.r.o., obchodní člen ABAJ a člen Rady ABAJ
Oceněná díla vyhlásíme v rámci semináře Koupací jezírka a biobazény prakticky, dne 23.6.2020 v Brně.

ABAJ je na instagramu
Pokud holdujete sociálním sítím, můžete nás nově sledovat i na instagramu, najdete nás pod ABAJ_CZ.
#koupacijezirkoroku #tourdeponds budou v nejbližších dnech našimi nejoblíbenějšími hashtagy…

Mezinárodní den koupacích jezírek
IOB propaguje měsíc červen jako měsíc akcí zaměřených na podporu biologického nakládání s vodami. V tomto
roce by chtěli zavést novinku a sice Mezinárodní den koupacích jezírek. Vybrali třetí sobotu v měsíci červnu.
Datum bude tedy proměnlivé a letos připadne na 20.6.
VÝZVA
Na podporu tohoto mezinárodního dne uspořádala IOB akci a vyzývá (samozřejmě vašim prostřednictvím)
všechny vaše zákazníky, aby zaslali fotku koupacího jezírka, s nebo bez koupajících se osob, která bude
zveřejněna na tomto odkaze: https://iob-ev.com/en/tag-des-schwimmteichs/ Přes tento odkaz se fotky i
zasílají. Obrázek by měl být doplněn větou, která vysvětlí, proč mají tak rádi své koupací jezírko. Fotka bude
sloužit k propagaci mezinárodního dne koupacích jezírek na internetu i v jiných médiích, z osobních údajů bude
uvedena pouze země, ve které se jezírko nachází a již zmiňovaná věta o vztahu majitele k jezírku. Zasláním této
fotky uděluje osoba souhlas s jejím nakládáním ve výše uvedeném rozsahu a za výše uvedeným účelem.
IOB virtuální kulatý stůl
Jak jsme vás již informovali v minulém newsletteru, mezinárodní organizace koupacích jezírek IOB pořádá nyní
nově každou druhou 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. Nejbližší termíny: 10.6., 24.6., 8.7.
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Zahrada roku 2020
Připravujeme vyhlášení patnáctého ročníku soutěže
Nyní finišujeme s přípravami na vyhlášení patnáctého ročníku soutěže Zahrada roku, která hledá zahrady, na
nichž se myšlenkově a názorově potkali majitelé se zahradními architekty, jejichž představy dokázali úspěšně
zhmotnit zahradníci.
Současná doba obrací pozornost všech lidí od cest dalekých k cestám blízkým a nejblíž má každý svou zahradu.
Snažíme se náš obor propagovat a nejlepším způsobem, na které média slyší, jsou právě odborné soutěže.
Chtěli bychom, aby se do Zahrady roku zapojilo co nejvíce zahrad, proto Vás prosíme, abyste se ohlédli za
zahradami, které jste realizovali a požádali jejich majitele o souhlas s přihlášením.
Porotci nepřicházejí do zahrad hledat chyby, či kritizovat. Přicházejí proto, aby svými poznatky a dojmy obohatili
odborníky i milovníky zahrad, majitele zahrad současných či budoucích. Připomínám, že v soutěži se uděluje více
medailí, takže i malé a méně nákladné zahrady mají stejnou šanci jako velké a drahé. Zlatou, stříbrnou i
bronzovou medaili jsme zakomponovali do nové, moderní podoby loga soutěže, jehož autorkou je Mirka Svorová.

 Důležité termíny:
Uzávěrka přihlášek: 14. srpna 2020
Hodnocení přihlášených zahrad odbornou porotou: 1.- 4. září 2020
Vyhlášení výsledků soutěže: 18. září 2020
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Zdravím všechny členy ZeS!
Zhruba před dvěma lety jsme společně debatovali nad strukturou rozpočtu pro tvorbu zelených střech. Sekce
často dostávala dotazy na cenu zelené střechy od veřejných institucí a jako realizátoři jsme se zase potýkali s tím,
že jsme zákazníkům museli vysvětlovat, proč je objem substrátu vyšší o 10 nebo 20 procent, jaká je stavební
připravenost, a jaké jsou rozdíly v možnostech založení vegetace.
Abychom probrali praxi, kterou používáme, uspořádali jsme v lednu loňského roku workshop, v rámci něhož jsme
ve skupinkách realizátorů a výrobců řešili ukázkový případ extenzivní zelené střechy o rozloze 100 m2. Šlo o to,
ujednotit se v základních věcech jako je obvyklý prořez materiálu, sléhavost substrátu a struktura rozpočtu. Ceny
a materiály ať si každý používá, jaké mu vyhovují, o to tady nešlo. Výsledkem workshopu každopádně byla
orientační struktura rozpočtu extenzivní zelené střechy a zprůměrováním všech verzí ze skupinek také vznikl
hrubý odhad pro tazatele, na kolik vlastně taková zelená střecha může přijít.
A teď to přijde. Rok a něco poté tento odhad posloužil Státnímu fondu životního prostředí při revizi jejich dotačního
programu Nová zelená úsporám, v rámci něhož byly zelené střechy od roku 2016 podporovány částkou 500 Kč/m2.
Nově budou podpořeny částkou 800 Kč/m2 (viz článek)!
Chtěl bych, abyste věděli, že si moc vážím toho, že na půdě Sekce můžeme takto spolupracovat a sdílet zkušenosti
v přátelské atmosféře. Věřte mi, že to není samozřejmost. Co by za to dali v některých jiných evropských sekcích.
Tento příklad tedy budiž další náš úspěch na cestě k zelenějšímu a zdravějšímu Česku. Díky za to vám všem i
kanceláři Svazu!
Přeji nám mnoho dalších podobných úspěchů a příjemnou sezónu,

Ing. Pavel Dostal
předseda Rady odborné sekce Zelené střechy při SZÚZ
vicepresident European Federation of Green Roof and Wall Associations

Průzkum zelené stavitelství
Zelené stavitelství je nastupujícím trendem jak v České republice tak i celosvětově. Dokládá to i mimořádný počet děl
přihlášených do letošního ročníku soutěže Zelená střecha roku. Toto poměrně mladé odvětví pravidelně přitahuje
pozornost médií, veřejné správy, výzkumu i firem, přičemž je o něm dostupné jen malé množství přesných informací.
Výsledkem tohoto průzkumu probíhajícího v mnoha dalších evropských zemích budou přesná data o stavu trhu,
podpoře zelených střech i fasád a informace o budoucích trendech - data, která poslouží jako důležitý podklad
pro rozhodování o tom, jak “zelené” naše budovy a města v budoucnu budou.
Průzkum je společnou iniciativou Evropské federace asociací zelených střech a fasád (EFB), rakouské inovační
laboratoře GrünStattGrau a české odborné sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně.
Mnozí z vás dotazník již vyplnili (moc děkujeme za účast!), těm co se chystají se rovněž připojit, zabere jeho vyplnění
přibližně 15 minut. Pro účast klikněte na odkaz https://survey.greenmarketreport.eu/index.php/767293?lang=cs
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 05/2020
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Zelená střecha roku 2020
Do soutěže je letos přihlášen rekordní počet 21 zelených střech!
Z původních dvaceti tří děl nakonec dvě z technických důvodů odstoupily, přesto letošní ročník výrazně předčil
počtem přihlášených zelených střech ročníky předchozí. Na vývoji soutěže je velmi dobře vidět, jak se toto
odvětví zahradní a krajinářské tvorby rozvíjí a roste. Soutěž byla vyhlášena ve dvou kategoriích, privátních střech
bude soutěžit šest, veřejných patnáct. Odborná porota bude díla hodnotit v termínu 16.-18.6. a na vlastní oči se
bude moci přesvědčit, zda s kvantitou stoupá i kvalita realizací. Stejně jako v předchozích dvou letech bude
veřejnosti umožněno od 1.6. do 31.8. hlasování na stránkách www.zelenastrecharoku.cz. Střecha s nejvyšším
počtem hlasů získá Cenu veřejnosti. Vyhlášení výsledků se uskuteční 10.9.2020 v Praze na závěr konference
Zelené střechy – vize budoucnosti (doufejme, že mezinárodní, jak bylo původně plánováno), která bude již
tradičně součástí Landscape festivalu.

Mezinárodní den zelených střech 6.6.
V hlavách anglických realizátorů zelených střech se zrodila myšlenka na vyhlášení Mezinárodního dne zelených
střech a pojednali to pěkně po cimrmanovsku, vybrali 06.06. ;-)
Tento den můžete podpořit sdílením fotek s tematikou zelených střech na sociálních sítích. Na instagramu
nezapomeňte uvést #WGRD2020. Více informací o možnostech podpory sdílením se dozvíte na stránkách akce.

 Naše asociace se připojí natočením video spotu, ve kterém se dozvíte, jak vnímají přínos zelených
střech investoři i nájemníci budov. Všechny navštívené střechy již uspěly v soutěži Zelená střecha roku nebo
jsou přihlášeny do letošního ročníku. Video spot vzniká s podporou Ministerstva životního prostředí jako součást
grantu Zelené střechy – vize pro budoucnost. Příspěvek o průběhu natáčení videa byl hojně sdílen na sociálních
sítích jak u nás, tak v zahraničí a my jsme moc zvědaví na finální produkt.

#WGRD2020
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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?
Projekt Hortulanus se znovu opět pomalu rozběhl i díky možnosti online školení, které na základě výjimky
v měsíci květnu a červnu můžeme realizovat. Touto formou proběhlo pár kurzů účetních např. Novinky v daních
a účetnictví a Daň z příjmu. V květnu se již naplno začaly rozbíhat jazykové kurzy, které z online formy přešly
postupně na prezenční výuku, odpovídající patřičným opatřením. Technické kurzy proběhly pouze u pár firem,
které měly o školení v tomto období zájem.
Aktuálně plánujeme do projektu zařadit nabídku technických kurzů: Tesařský kurz, Dlažby, schodiště a zídky
z přírodního kamene, Jedlé a permakulturní zahrady. Chápeme že máte plnou sezónu, ale vnímáme, že je
potřeba abyste si i vy někdy odpočinuli a načerpali nové informace a taky aby projekt „neusnul na vavřínech“.

Řidičská oprávnění
Většina firem má zájem o řidičské kurzy. Snažíme se je pro vás zajistit prostřednictvím subdodavatele
společnosti Kanu system s.r.o., která se tomu intenzivně věnuje. Bohužel v dotačním titulu jsou pro autoškoly
nastavené takové podmínky, že nebude možné řidičské průkazy plně uhradit jenom z dotace. Získání ŘO
upravuje Zákon 247/2000 sb., který u každého oprávnění stanovuje povinný rozsah hodin. U ŘO skupiny C je to
48 hod., což při nastavené sazbě v grantu je 12 096 Kč. Ceny se ovšem pohybují v rozsahu 14 000-20 000 Kč.
Všechny autoškoly navíc při rozšiřujícím programu z B na C využívají výuku podle individuálního studijního plánu,
což znamená že výuka je rozdělena v poměru 3:1 na samostudium a na osobní konzultace. Z dotace je ovšem
možné platit pouze prezenční výuku. Počítejte tedy s tím, že z dotace bude možné uhradit maximálně
polovinu ceny řidičských školení.

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 05/2020
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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

Níže se můžete podívat, jaké kurzy jsme realizovali v květnu 2020 a jaké plánujeme na červen
2020. Jedná se o online webináře, kterých se mohou účastnit zapojené firmy v projektu
Hortulanus. Bližší informace a možnost přihlášení naleznete po prokliku na daný kurz.

Kurzy realizované v květnu 2020

.

Termín konání

Název

forma konání

21. a 22.5.

Novinky v daních a účetnictví

online

27. a 28.5.

Daň z příjmu právnických osob

online

Kurzy plánované pro červen 2020
Termín konání

Doba konání

Název

Forma

15. a 16. a 22. a 23.6.

8:00-12:00hod

Ekonomické minimum

online

17. a 18. a 24. a 25.6.
19. a 26.6.

8:00-12:00hod
8:00-12:00hod

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 05/2020

Cash flow
Veřejné zakázky

online
online

7

Aktivity SMZ
Připravujeme první nové termíny vzdělávacích akcí!

Přes smělé plány aktivit pro letošní jaro jsme byli vzhledem k pandemii nového typu koronaviru nuceni vše
zrušit nebo odložit. Přišli jsme tak o permakulturní workshop, pražskou F42Landscape či diskuzní bloky na
středních zahradnických školách s možností bližšího propojení teorie a praxe. I tak jsme však neztratili
odhodlání, nezahálíme a již pro své členy připravujeme první nové termíny vzdělávacích akcí.
První takovou bude veřejná neformální beseda s krajinnou architektkou Lýdií Šušlíkovou, která se uskuteční
již v pátek 5.6. v brněnském Björnsenově sadě. Na 17.7. je pak naplánováno setkání členů a příznivců sekce
v areálu mělnické zahradnické školy, kde budeme mít skvělou příležitost prodiskutovat naše další směřování.
Volba rady doplněná o odborné přednášky s názvem F42Landscape, která se měla konat 14.března, se
přesouvá na září.
Letošní ročník mezinárodního kongresu mladých zahradníků, jenž se měl uskutečnit v Německu, se ruší a
odsouvá na rok příští, kdy měla kongres hostit Česká republika. U nás se tato akce uskuteční pravděpodobně
s ročním odstupem, tedy v roce 2022. O detailech budeme ještě jednat s vedením mezinárodní organizace CEJH,
která kongres zaštiťuje, prostřednictvím videokonference na konci června.
Za přední však nyní považuji spíše zdárné ukončení semestru všech našich studujících členů, jelikož distanční
forma výuky není věru žádný med. Všem bych tedy rád popřál především hladký návrat do původního režimu a
mnoho zdaru při zkouškách!
Martin Straka
Předseda Rady SMZ
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Poznamenejte si, prosím, do svých diářů!
10.-12.6. 2020, severní
Morava

• odborná exkurze členi členům - Moravskoslezské putování
Potkáme se v hojném počtu 37 osob. Těšíme se na vás!

23.06. 2020, Brno

• Koupací jezírka a biobazény prakticky
Vyhlášení výsledků Koupací jezírko roku 2020

30.06. 2020, Praha

• Perenarium - workshop o trvalkových výsadbách
Náhradní termín za 17.3.

11.8. 2020, Průhonice

• Tour de Pereny
Exkurze po trvalkových výsadbách Dendrologické zahrady

27.-30.8. 2020, Finsko

• Exkurze Výboru firem ELCA

10.9. 2020, Praha

• konference Zelené střechy - vize pro budoucnost
Vyhlášení výsledků Zelená střecha roku 2020

18.9. 2020, Brno

• Komentovaná prohlídka zahrad vil Thugendhat a Löw Beer
Vyhlášení výsledků Zahrada roku 2020

22.-24.9. 2020, Bystřice

• soutěž mladých zahradníků Lipová ratolest
Byl stanoven náhradní zářijový termín

Čtyřčlenná družstva složená ze
studentů a učnů deseti středních a
vyšších zahradnických škol budou
upravovat prostranství před kostelem
dle návrhu Bc. Víta Dvořáka.
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 05/2020
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