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VÁŽENÍ A MILÍ
ČLENOVÉ,

SVAZ
ZAKLÁDÁNÍ
A ÚDRŽBY
ZELENĚ

poslední měsíc uplynulého roku jsme netradičně
věnovali Shromáždění členů odborných sekcí, které
se v minulých letech konaly až v lednu. Vedla nás k
tomu snahu “odlehčit “ prvnímu měsíci nového roku,
neboť jsme si vědomi, že je pro vás nabitý aktivitami
jak odpočinkovými- zimní dovolené, tak pořádáním
mnoha vzdělávacích kurzů. Kanceláři to pomohlo
věnovat se grantu Hortulanus, který je časově velmi
náročný. Na obě shromáždění jsme navázali vánoční
setkání s Vámi, našimi členy.

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:

Přeji Vám pěkné početní
Vaše kancelářská zahradnice Hana

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 301112937/2010.
Oficiálně jsme spolek vedený u
Krajského soudu v Brně, L8536
IČO: 26529831, DIČ:CZ26529831
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Večerní program Shromáždění členů ABAJ jsme spojili s vánočním setkáním
členů SZÚZ pro oblast Čechy. Petrovi Halamovi patří velký dík za vedení řízené
degustace vín a velmi poutavé vyprávění o vinohradech, vinné révě a
především vínu samotném z pohledu zahradníka – vinaře a předsedy svazu.
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Shromáždění členů ABAJ, 3.12.2019
Prosincové Shromáždění členů se uskutečnilo v sídle členské firmy Gabriel v Českých Kopistech. Doprovodným
odborným programem byla přednáška Martina Panchartka, který představil nejnovější trendy a směry v našem oboru,
které byly představeny na Mezinárodním kongresu koupacích jezírek a biobazénů ve Varšavě. Přednášku doplňovali
jednotlivými vstupy kolegové, kteří se akce rovněž zúčastnili. Druhým příspěvkem byla přednáška zahradního
architekta Petra Mičoly s názvem Kompoziční zásady začlenění koupacích jezírek a biobazénů do prostoru zahrady.
Jako člen odborné poroty prvního ročníku soutěže Koupací jezírko roku 2019 představil všechna přihlášená díla z
pohledu zahradního architekta. Posoudil zejména jejich estetiku v návaznosti vodní plochy na zahradu. Dále
kompozici, harmonii, vyváženost, logiku, přirozenost a celkový dojem.
V rámci vlastního jednání členů byly na programu pravidelné body jednání – schválení čerpání rozpočtu a zprávy o
činnosti za minulý rok a příprava rozpočtu a plánu akcí pro rok letošní. Velmi důležitým bodem byly volby na
následující tříleté období.
Nová Rada bude pracovat ve složení:
• Jan Kroupa
• Tomáš Gabriel
• Jiří Hájek
• Martin Panchartek
• Jakub Urbanec
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Shromáždění členů ZeS, 10.12.2019
Jak jsem již uvedla, členové odborné sekce Zelené střechy se na svém shromáždění sešli netradičně již v prosinci.
K novému termínu nás vedla především snaha, abychom v lednu nekumulovali setkání obou sekcí, a ještě všech členů
SZÚZ. Stejně jako v předchozím týdnu, kdy bylo Shromáždění členů ABAJe spojeno s vánočním večírkem „Čechy“, jsme
tentokrát po Shromáždění členů ZeS uspořádali vánoční posezení „Morava“.
Jako obvykle předcházel vlastnímu Shromáždění členů odborný program, tentokrát na téma Zelené střechy z pohledu
stavebního inženýra. Původně avizovaný přednášející Ing. Jiří Šála se sice na poslední chvíli omluvil, nicméně tématu
se ujala dvojice Ing. Jitka Dostalová (předsedkyně Rady ZeS, společnost GreenVille) a Ing. arch. Josef Hoffmann
(společnost ISOVER). Formou otázek a odpovědí se postupně dotkli z pohledu stavby následujících témat:
1) Střešní konstrukce pro zelené střechy, a to:
• nezateplené střechy – např. nad otevřenými skladovacími nebo garážovými prostorami, pergolami, přístřešky
a altány),
• jednoplášťové ploché střechy s klasickým pořadím vrstev,
• jednoplášťové ploché střechy s opačným pořadím vrstev (také označované jako střechy obrácené nebo
střechy inverzní),
• DUO střechy, tedy kombinace skladby jednoplášťové střechy s klasickým pořadím vrstev a obrácené střechy,
• dvouplášťové větrané ploché střechy, které jsou definované jako střechy oddělující chráněné vnitřní prostředí
od vnějšího dvěma střešními plášti, mezi nimiž je větraná vzduchová vrstva.
2) Požadavky na vrstvy střešního pláště, a to na:
• nosnou konstrukci střešního pláště,
• ochrannou vrstvu,
• hydroizolační vrstvu,
• separační vrstvu,
• tepelnou izolaci,
• parotěsnící vrstvu.
3) Obsyp z praného kameniva,
4) Odvodnění střech,
5) Ochrana proti účinkům větru,
6) Požární ochrana
7) Tepelně technické posouzení zelených střech
Revize dokumentu Standardy pro navrhování, provádění a údržbu vegetačního souvrství zelených střech
Členové pracovních skupin informovali přítomné o probíhající revizi „Standardů“, která je součástí projektu zelené
střechy jako součást zelené infrastruktury sídel, podporovaného MŽP. Revize bude dokončena do konce roku 2019 a
nová verze Standardů bude k dispozici v lednu 2020.
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Zpráva o činnosti a hospodaření ZeS v roce 2019
Jana Šimečková přednesla zprávu o činnosti sekce v roce 2019, kterou doplnil informacemi o svých aktivitách a dění
v EFB Pavel Dostal. Stěžejními akcemi sekce ZeS byly v roce 2019:
Realizace projektu Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel, který obsahoval tyto klíčové
aktivity:
a) Aktualizace a revize dokumentu Vegetační souvrství zelených střech – Standardy pro navrhování, provádění a
údržbu.
b) Uspořádání soutěže Zelená střecha roku 2019 (viz www.zelenastrecharoku.cz)
c) Uspořádání celostátní konference na téma „Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel“ (20. června
2019 v Ostravě).
d) Uspořádání série seminářů ve vybraných krajských městech určených především pro představitele státní správy a
samosprávy (12. listopadu Brno, 14. listopadu Ostrava, 22. listopadu Liberec).
e) Získávání informací a zkušeností ze zahraničí a jejich přenos do České republiky.
EUGIC (Evropská konference o zelené infrastruktuře ve městech) Londýn
EFB Presidency & General Meeting (Představenstvo EFB)
PSDZ (Konference k 10. výročí Polské asociace zelených střech) – Wroclaw
f) Aktivní využívání platformy „Zelená střecha“ na sociálních sítích
(1.1. 2019 / 732 to se mi líbí, 31. 12. 2019/1032 to se mi líbí).
Další aktivity v ČR
IVF Smart & Green – On the spot in Visegrad Cities – Litoměřice
CZGBC (Česká rada pro šetrné budovy) – WGs, seminář
Sčítání zelených střech
Kulatý stůl – substrát a minerální vlna
Zpráva o hospodaření ZeS za rok 2019
Zprávu o hospodaření obdrželi všichni členové ZeS e-mailem. Příjmy ZeS byly za rok 2019 cca 550 000 Kč, výdaje cca
460 000 Kč. Definitivní hospodářský výsledek bude znám až po účetní uzávěrce.
Volby Rady sekce ZeS
Tříletý mandát vypršel všem pěti členům Rady ZeS, konkrétně předsedkyni Jitce Dostalové a členům Petru Halamovi,
Tomáši Gabrielovi, Jiřímu Mrtkovi a Janu Kuchařovi. Předsedkyně Jitka Dostalová se rozhodla již znovu nekandidovat,
a to především proto, že podpořila kandidatura Pavla Dostala, který pro sekci ZeS dlouhodobě pracuje a je také
místopředsedou mezinárodní organizace EFB. Znovu nekandidoval také Tomáš Gabriel, který byl nově zvolen do Rady
ABAJe. Ostatní členové znovu kandidovali a přidal se k nim jako kandidát Josef Hoffmann.
Celkem volili zástupci 18 firem a byla zvolena Rada ZeS ve složení:
•
•
•
•
•

Petr Halama
Pavel Dostal
Jiří Mrtka
Josef Hoffmann
Jan Kuchař
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Dvojice Ing. Jitka Dostalová (předsedkyně Rady ZeS, společnost GreenVille) a Ing. arch. Josef Hoffmann (společnost ISOVER)
moderují odborný program.
Plán činnosti a rozpočet na rok 2020
Účastníci Shromáždění členů schválili plán činnosti a rozpočet na rok 2020. Stěžejní bude realizace grantového projektu MHMP
Zelené střechy – Šance pro Prahu ve výši 300 000 Kč. Aktivity projektu jsou následující:
1) Vytvoření databáze potenciálních cílových skupin, tj.: relevantní odbory úřadů veřejné správy a samosprávy hl. m. Prahy a
Úřadů městských částí, členové zastupitelstev hl. hl. m. Prahy a městských částí, architekti, realizátoři staveb, developerské
společnosti.
2) Vstupní analýza potřeb účastnické skupiny pomocí dotazníků rozeslaných vybraným zástupcům cílových skupin.
3) Tvorba publikací - „Zelené střechy – zásady pro navrhování, provádění a údržbu vegetačního souvrství“ (formát A4, cca 40
stran) a „Zelené střechy pro Prahu – dobré příklady“ (plnobarevný formát A4, cca 40 stran). Publikace budou vytištěny a
rozdávány účastníkům vzdělávacích akcí (semináře, exkurze).
4) Uspořádání odborných seminářů pro cílové skupiny: bude realizováno 8 odborných seminářů, jejichž program bude upraven
podle potřeb cílové skupiny:
6) Uspořádání odborných exkurzí pro cílové skupiny: budou uspořádány 2 odborné komentované exkurze na území města
Prahy, případně do blízkého okolí.
Diskuze
V diskuzi mluvili účastníci o potřebě propojit se s dalšími profesemi, které se výstavbou zelených střech zabývají (tesaři,
pokrývači, izolatéři, dodavatelé materiálů, stavební firmy).
Znovu byla otevřena otázka certifikace firem pro realizaci zelených střech a nová rada byla pověřena, aby se certifikačním
procesem znovu zabývala.
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Vánoční setkání Morava
Salonek Club vyhlášené restaurace La Bouchee se stal místem vánočního setkání našich členů v Brně. Osobně jsem
nebyla přítomna, protože mě schvátila choroba, ale z fotek to vypadá, že si přítomní akci náležitě užili.
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Cena děkanky ZF MENDELU
pro Park pod kostelem v Tišnově
Již tradičně svého zástupce do poroty soutěže Park roku jmenuje Zahradnická fakulta MENDELU. V roce 2019 jím byl
již po několikáté Přemysl Krejčiřík. V souladu s názorem poroty navrhl děkance fakulty Aleně Salašové ocenit Park
pod kostelem v Tišnově, což je dlouhodobý záměr města, který započal již začátkem tisíciletí. Poté, co radní vyřešili
vlastnictví zpustlých zahrad, došlo k realizaci projektu, která je proměnila ve veřejný prostor, kde se občané setkávají
a mají možnost aktivního odpočinku. Toto dílo tak dává příklad, že i menší město je schopné vytvořit noblesní prostor,
kde se snoubí historie se současným využitím.
Vzhledem k tomu, že se zástupci Tišnova nemohli zúčastnit slavnostního vyhlašování výsledků soutěže Park
roku 2019 v Litoměřicích, rozhodli jsme se přijet do Tišnova a cenu předat. Cenu přivezla a předala v pondělí 16.
prosince 2019 na zasedání Zastupitelstva města Tišnova děkanka Zahradnické fakulty MENDELU doc. Dr. Ing. Alena
Salašová spolu s Janou Šimečkovou. Předání byla přítomna i Ing. Jana Janíková za autory projektu.
Nově vybudovaný park se rozprostírá na jižním svahu blízko samotného centra města. Tvoří jej dvě nezávislé parkové
plochy – Farská zahrada pod kostelem a Hrádek u starého hřbitova. Farská zahrada upoutá svým klidným prostředím,
pergolou s posezením, trvalkovými záhony a v neposlední řadě zvoničkou zbudovanou ke stému výročí založení
republiky. Rozlehlé terasy mají v sobě nepopsatelné kouzlo a nabízí nádherný výhled na jižní část města a na
protilehlé zalesněné kopce.
Hrádku dominuje památná alej, která byla v rámci revitalizace doplněna výsadbou mladé lipové aleje. V parku bylo
vybudováno občerstvení s dětským hřištěm, malý amfiteátr a lavičky pro příjemné posezení s výhledem do širokého
okolí. Ve srovnání s původními zpustlými zahradami bez lidí sem dnes míří rodiny s dětmi, cyklisté, běžci i turisté.
Revitalizace parku tak splnila účel, pro který byl záměr realizován.
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Koupací jezírko roku 2020
V loňském roce přibyla do našeho portfolia soutěžních přehlídek jedna novinka, a sice Koupací jezírko roku. Jelikož
se osvědčila, vyhlásili jsme druhý ročník a těšíme se na díla, která letos přihlásíte. Více informací na www.abaj.cz.
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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? Do jazykového vzdělávání je zapojeno 20 účastníků v devíti městech.
Dne 16. prosince jsme vyhlásili výběrové řízení pro veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení podle
§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
Předpokládaná hodnota jednotlivých částí:
1. Technické a jiné odborné vzdělávání
2 751 966,94 Kč bez DPH (430 185,34 Kč bez DPH odpovídající opčnímu právu)
2. Měkké a manažerské dovednosti
1 044 528, 93 Kč bez DPH (313 000 Kč bez DPH odpovídající opčnímu právu)
3. Účetní, ekonomické a právní kurzy
419 157,02 bez DPH (125 747 Kč bez DPH odpovídající opčnímu právu)
4. Obecné IT dovednosti
344 133 Kč bez DPH (103 239 Kč bez DPH odpovídající opčnímu právu)
Lhůta podání nabídek končí 20. ledna 2020. Kurzy se začnou realizovat od března 2020.
V lednu a únoru se už naplno rozběhnou odborné zahradnické kurzy, které pro nás lektorují naši osvědčení lektoři.
O termínech a místech konání informuje účastníky zapojené do grantu Míša prostřednictvím mailových zpráv.

Poznamenejte si, prosím, do svých diářů!
28. 01. 2020, Litomyšl

•

Shromáždění členů SZÚZ

06. 02. 2020, Brno

•

Druhově pestré porosty

11. 02. 2020, Brno

•

Výsadba a péče o ovocné stromy

18. 02. 2020, Brno

•

Výsadba stromů

Kurzy uvedené v této tabulce se netýkají grantu Hortulanus. Jsou to kurzy otevřené, komerční, určené i nečlenské
veřejnosti.
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