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Únoru vládnou kamélie. Málokdo z nás jim může doma zajistit podmínky vhodné
k pěstování a tak nezbývá, něž jejich krásu obdivovat ve sbírkách zámeckého
zahradnictví v Rájci nad Svitavou, Kroměříži nebo třeba v klášteře Rajhrad.
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Veletrh Střechy Praha
6.- 8. února 2020

Již po sedmé jsme na pražském výstavišti v Letňanech vybudovali sekční stánek, na kterém členské firmy propagují zelené
střechy. Prezentovat se mohou jednak svými propagačními materiály (letáky) a jednak osobní účastí na veletrhu a
poskytováním poradenské činnosti. V letošním roce možnosti využili zástupci firem GreenVille service, SEDUM TOP
SOLUTION, Ekrost, RETEX a Smart Construct Technologies. Sekční stánek sousedil již tradičně se stánkem našeho obchodního
člena firmy BB com. Rovněž jsme se podíleli na přípravě odborného doprovodného programu, Jitka Dostalová a Pavel Dostal
prezentovali zelené střechy na celkem třech přednáškách. 22. ročník veletrhu přivítal spolu se souběžnými veletrhy přes
25 000 návštěvníků. O zelené střechy byl obrovský zájem jak z řad stavebních a zahradních architektů, tak i z řad koncových
investorů. Jako inspirace jim mimo jiné na našem stánku sloužily postery s oceněnými díly soutěže Zelená střecha
roku 2019. Tuto soutěž pořádá odborná sekce ZeS od roku 2014 a brzy již vyhlásíme sedmý ročník.

O veletrhu

• největší veletrh v oboru střech v ČR a střední Evropě • největší setkání řemeslníků v ČR • pravidelná účast nejvýznamnějších
výrobců a dodavatelů střešních materiálů • velké množství produktových novinek • vysoké procento odborných návštěvníků •
souběžně probíhající veletrhy, jejichž nomenklatura se vzájemně doplňuje – Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha a dále
For Pasiv, For Wood a For Therm • souběžně probíhá Festival dřeva a nářadí se Zónou pro tesaře • ideální příležitost seznámit
se v jednom čase a na jednom místě s novinkami a trendy v oboru před nadcházející stavební sezónou • atraktivní doprovodný
program • bezplatná poradenská centra • rozsáhlá a cílená propagace
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Koupací jezírko roku 2020
Nezapomeňte přihlásit svá díla do soutěže Koupací jezírko roku 2020! Soutěžíme ve třech kategoriích: Koupací
jezírko, Biobazén a Ostatní. Uzávěrka přihlášek je již 31.3. Více informací najdete na stránkách www.abaj.cz.
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Druhově pestré porosty, Brno a Praha
Druhově pestrým porostům, což je v poslední době vzhledem ke klimatickým změnám velmi aktuální téma, se věnovala naše
dlouholetá vynikající spolupracovnice a členka Marie Straková. Díky svým zkušenostem obohatila teoretický výklad mnohými
příklady z praxe, které účastníci měli možnost vidět na fotografiích po založení i s několikaletým odstupem. Letošní program
byl obohacen také o problematiku péče o travní porosty v suchých obdobích a o faktory urychlující upadání trávníku do letní
dormance. Vzhledem k velkému zájmu jsme seminář uspořádali jak v Brně tradičně v Otevřené zahradě tak i Praze na Střední
odborné škole v Jarově.

Ohlasy z řad účastníků

Dobrý den,
děkuji za prezentaci, tento seminář byl jeden z nejlepších, děkuji.
Pohodový den přeje J. S.
Dobrý den,
Moc děkuji za zásilku a za úžasný seminář.
Se srdečným pozdravem H.M.

V Otevřené zahradě se semináře zúčastnilo celkem 56 osob z řad zahradnických realizačních firem, projektantů,
pedagogických pracovníků i představitelů státní správy a samosprávy. Pevně věříme, že znalosti, které získali, se brzy projeví
ve správě veřejné zeleně i v naší krajině.
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Výsadba a péče o ovocné stromy
11. února 2020, Brno

Stálicí našeho vzdělávacího lektorského týmu je ovocnářský školkař, odborník na staré odrůdy Stanislav Boček. Letos jsme

zdůraznili i zásady správné výsadby ovocných dřevin, při které se hodně chybuje. Dále byli účastníci kurzu seznámeni s
problematikou výběru vhodných druhů, odrůd a podnoží s ohledem na velikost zahrady a cíle investora. Pokračovalo
technologií výsadeb, následnou péčí, ošetřováním a výživou starších dřevin. Závěrečná část byla věnována prevenci a přímé
regulaci klíčových škůdců a původců chorob. Po teoretické části následovala exkurze po Otevřené zahradě s praktickými
ukázkami řezu.

Ohlasy z řad účastníků semináře
Díky! Přednáška byla skvělá!
Na začátku na mne moc teorie, ale následné věci ohledně biodiverzity v zahradě mne úplně nadchly.
Máme podobnou zahradu - sad na Šumavě (hromady, křoví, stará tráva …) ale na základě přednášky budeme určitě dále doplňovat
kytky, keře, škvorovníky … Jinak jsem téma přírodních zahrad doporučoval i Nadaci Partnerství do jejich soutěže Adapterra.
Připadá mi, že jsou lidi zmasírovaní časopisy o bydlení a vůbec nevědí, že by zahrada mohla vypadat jinak než s tujkami a travní
pouští …
Ať se dílo daří! S přáním usměvavých dní M.Š.
Dobrý den,
děkuji za zaslané potvrzení o absolvování včerejšího semináře Výsadba dřevin. Mohl bych poprosit o obdobné potvrzení i za
seminář pana Bočka z úterý 11. 2.? Jinak bych chtěl velmi poděkovat za mimořádně pečlivě připravené semináře, erudované
přednášející a velmi příjemné prostředí Vašeho sídla.
Těším se na případnou další návštěvu, S přáním pěkného dne V.Š

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 02/2020

5

Výsadba dřevin
18. února 2020, Brno

Jednou ze základních zahradnických dovedností je výsadba stromu. Tomuto tématu se věnujeme každý rok a
letos je pro nás opět přednášel Martin Vlasák, který je nejen vynikajícím teoretikem, ale díky působení ve
školkách JENA také zkušeným praktikem. Na teoretickou část navázala komentovaná prohlídka městských
stromořadí a loni vysázených stromů na zrekonstruovaném Dominikánském náměstí.
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Jednodušší praxe pro studenty
Sekce mladých zahradníků vznikla loni s cílem sdružovat mladé lidi se zájmem o zahradnický obor a poskytovat jim
odborné vzdělávací akce v podobě workshopů, přednášek či mezinárodních programů. V dlouhodobém horizontu by tak
mohlo dojít k výchově nové generace kvalifikovaných zahradníků všech zaměření, kteří obohatí trh práce a přispějí
tuzemské krajině i oboru.
Po necelém roce činnosti vzešel ze strany studentů i podnikatelů požadavek na iniciativu ve směru
hlubšího propojení teorie s praxí, neboť zejména pro realizační firmy je stále větším problémem najít mladé
kvalifikované pracovníky a studentům chybí dostatečná odborná praxe, kde by mohli lépe uplatnit své teoretické
znalosti z výuky.
Prvním krokem v tomto směru je seznam pracovišť přijímajících praktikanty či brigádníky zejména v letních
měsících. Cílem je nabídnout všem žákům středních zahradnických oborů a členům sekce ucelený elektronický
seznam firem s kontakty a bližšími informacemi ohledně náplně praxe, přičemž pokryty budou všechny regiony
České republiky.
Tento dokument pro studenty je aktuálně v procesu přípravy, kdy jsou postupně oslovovány jak členské firmy SZÚZ, tak
členové dalších obdobných odborných organizací v ČR. Výsledný dokument bude odprezentován 11.3. na setkání ředitelů
středních zahradnických škol v Lednici a dále rozšířen mezi žáky a vysokoškoláky. Zároveň budou probíhat průběžné
aktualizace dat.
Studenti tak získají lepší představu o firmách z oboru a taktéž si budou moci pro svou letní praxi vybrat pracoviště dle
svých představ, což může být klíčové pro jejich další setrvání v branži. Firmy naopak získají nové pracovní síly pro
sezónní období a k tomu získávají příležitost podchytit si své potencionální budoucí zaměstnance.
Za SMZ zpracoval Martin Straka
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Setkání členů – Moravskoslezská oblast
28. února, Vojkovice

Z iniciativy Rosti Ivánka se sešla téměř dvacítka členů z řad převážně Moravskoslezského kraje na neformálním
obědě ve vyhlášené restauraci U Koníčka v podhůří Beskyd. Smyslem setkání bylo především naplánovat
odbornou zahradnickou exkurzi, která se uskuteční 11.-13. června (čtvrtek až sobota) na severní Moravě,
dát tipy na členské realizace, které bychom mohli do programu zařadit, doporučit ubytovací i stravovací
zařízení a zejména naplánovat překvapení či spíše realizaci tohoto chystaného dárku účastníkům exkurze.
Rovněž se odsouhlasilo vytvoření propagačního letáku s logy firem, které finančně podpoří rozesílku časopisu
Inspirace vybraným obecním i městským úřadům. Leták se bude v tomto roce vkládat do každého čísla, nejen
prvního, jak tomu bylo v minulosti.
Na setkání vládla velmi přívětivá atmosféra a tvůrčí duch. Takže ještě jednou děkujeme Rosťovi za organizaci
akce a všem co přišli za jejich aktivní účast a podporu.

Vojkovice jsou mimo jiné vyhlášeny tím, že se zde od roku 2006 vaří pivo Koníček. Kromě klasických
ležáků se zde vaří i medové speciály jako Čmelák, Vosa nebo také speciál na Vojkovický den
“Vojkovičan”. Pivovar vedený panem Mojmírem Velkým (ještě má bratra Slavomíra ;-)) se těší oblibě
místních i turistů-cyklistů a Koníček se čepuje v celém okrese, ojediněle i v republice.

Za kancelář jsme se zúčastnily v celé sestavě, kromě již zmiňovaného Rosti jsme se potkali s Bobem Dvořákem, Petrem
Vrobelem, Martinem i Karlem Fučíkovými, Jaromírem Opravilem, Ondřejem Lasztowkou, Michalem Pytlíkem, Terezkou a
Leškem Rzeszutovými, Honzou Kuchařem, Martinem Závodným, Jirkou Šimkou, manželi Kotulovými, Jaroslavem
Dvořáčkem, Jaroslavem Kubálkem a Davidem Mičanem (všichni se do záběru bohužel nevešli).
A jen pro upřesnění, na fotce se sice tváříme vážně, ale bylo veselo ;-)
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 02/2020
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Soutěž mladých zahradníků
Lipová ratolest
Letošní ročník soutěže mladých zahradníků Lipová ratolest se uskuteční ve dnech 21.-23. dubna v Bystřici
u Benešova. Čtyřčlenná družstva složená ze studentů a učnů deseti středních a vyšších zahradnických škol z
celé České republiky budou upravovat prostranství před kostelem dle návrhu Bc. Víta Dvořáka. Nově vzniklý
parčík bude sloužit obyvatelům města k odpočinku a trávení volných chvil. Odborným garantem soutěže je
Jaromír Nigrin, který jednání s městem inicioval a dovedl do zdárného konce.
Přihlášené školy:
Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov
Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola
Střední zahradnická škola Ostrava
Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická, České Budějovice
Střední odborná škola Jarov
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
Střední zahradnická škola Rajhrad
Střední škola zahradnická Kopidlno
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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? V únoru bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele všech kurzů. Kurzy
Obecné IT a Účetní, ekonomické a právní bude pro SZÚZ zajišťovat společnost Everesta s.r.o., která již zajišťuje
Jazykové vzdělávání. Měkké a manažerské dovednosti a Technické vzdělávání bude dodávat a organizovat
společnost Kanu systém s.r.o. Obě společnosti sídlí v Brně a samozřejmě musí využívat služeb subdodavatelů tak,
aby pokud možno vyhověly vašim představám o lokalitě, kde se vaši zaměstnanci budou kurzů účastnit.
Vzhledem k tomu, že realizace technických kurzů bude poměrně náročná a bude nutné individuální jednání se
zástupci členských firem, které se do projektu zapojily, dohodli jsme se se společností Kanu systém, že budou
její zástupci jednat přímo s pověřenými osobami ve firmách. Zmizí tak jeden mezičlánek a jednání budou
rychlejší. Kancelář SZÚZ se zástupci Kanu systém s.r.o. úzce spolupracuje a je o jejich krocích podrobně informována.
Jelikož sezóna už je v plném proudu, soustředíme se v nejbližším období především na technické kurzy, na které
někteří čekáte, dále na kurzy určené především zaměstnancům v kanceláři a manažerům, kteří se snáze mohou
uvolnit i v sezóně.
Prosím, věnujte pozornost e-mailům, které vám v souvislosti s projektem Hortulanus 2021 posíláme.
Prosíme o součinnost! Na firmy zapojené do projektu se obrací s dotazy, informacemi a pokyny manažerka projektu
Michaela Brázdová. Buďte, prosím, vstřícní a dodržujte termíny přihlašování na kurzy!

 Stále je možnost se do projektu zapojit! V případě Vašeho zájmu volejte Míše na číslo 725 745 421.

Kurzy plánované pro BŘEZEN 2020 (Hortulanus)
Termín konání

Místo

Název akce

3.-4. března

Dřevčice

Výsadba a řez stromů v urbanizovaném prostoru

16. března

Brno

Cash flow

20. března

Brno

Finanční řízení

30. března

Brno

Veřejné zakázky

30.-31. března

Brno

Obchodní dovednosti a typologie zákazníka
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Kurzy realizované v únoru 2020 (Hortulanus)
Termín
konání

Čas

Název akce

Místo konání

03.02.

9:00 - 17:30

Choroby okrasných dřevin

Brno

04.02.

8:30 - 17:00

Škůdci okrasných dřevin

Brno

12.02.

8:30 - 17:00

Nezpevněné povrchy cest - mlaty, MZK apod.

Brno

18.02.

8:30 - 17:00

Druhově pestré porosty - zakládání a péče

Brno

19.02.

9:30 - 18:00

Kalkulace a rozpočtování v ZAKA

Brno

20.02.

8:30 - 17:00

Kalkulace a rozpočtování v ZAKA

Brno

20.02.

8:00 - 16:30

Druhově pestré porosty - zakládání a péče

Dřevčice

21.02.

8:00 - 16:30

Nezpevněné povrchy cest - mlaty, MZK apod.

Dřevčice

Poznamenejte si, prosím, do svých diářů!
05.03. 2020, Dřevčice

• Řez ovocných dřevin

14.03. 2020, Praha

• konference mladých zahradníků F4² Landscape

17.03. 2020, Praha

• workshop Perenarium, trvalkové výsadby

19.03. 2020, Mikulov

• workshop Povýsadbová péče o stromy

31.03. 2020

• uzávěrka přihlášek Koupací jezírko roku

16.04. 2020, Praha

• seminář Vegetační souvrství zelených střech

21.-23.04. 2020, Bystřice

•

soutěž mladých zahradníků Lipová ratolest

Kurzy v této tabulce se netýkají grantu Hortulanus. Jsou to kurzy otevřené, komerční, určené i
nečlenské veřejnosti. Přihlásit se na ně můžete na úvodní stránce www.szuz.cz
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 02/2020
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