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Pohovořit s námi můžete na těchto 
mobilních číslech. Volejte: 

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 2301112937/2010. 

Oficiálně jsme spolek vedený 
u Krajského soudu v Brně, L8536 
IČO: 26529831, DIČ: CZ26529831

SVAZ 
ZAKLÁDÁNÍ 
A ÚDRŽBY 
ZELENĚ

PŘIJĎTE NÁS 
NAVŠTÍVIT DO NAŠÍ 
GREEN KANCELÁŘE 
V OTEVŘENÉ 
ZAHRADĚ 
NA ÚDOLNÍ 33, 
602 00 BRNO

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně

Vážení a milí členové, 

květen byl pro kancelář ve znamení příprav hodnocení dvou 
prestižních soutěžních přehlídek, a sice koupacích jezírek, 
přihlášená díla se hodnotí v těchto dnech, a zelených střech, 
jejichž hodnocení se uskuteční v červnu. Uspořádaly jsme 
rovněž exkurzi do Podzámeckého alpina v Průhonicích a 
spustily nové samostatné stránky časopisu Inspirace.  Věnovaly 
jsme se přípravě a organizaci červnového Týdne otevřených 
zelených střech a průběžně pracujeme i na Lipové ratolesti, 
která bude letos v Hodoníně. 

Podrobněji se o akcích dočtete níže. 
Pěkné počtení vám přeje vaše kancelářská zahradnice 
Hanka  

Duben-květen 2022

Těšíme se na setkání  
s mnohými z vás na tradiční 
červnové exkurzi členi-členům, 
kterou jsme letos připravili  
v atraktivním prostředí Českého 
ráje ve spolupráci s předsedou 
svazu Petrem Halamou z  firmy 
DIKÉ Zahrady. Zahajujeme  
v pátek 3. června v 11 hodin 
návštěvou polí společnosti 
Planta Naturalis. 
Komentovanou vyjížďku okolo 
rozkvetlých luk a léčivých 
bylinek si rozhodně nenechte 
ujít. Tak brzy na viděnou! 
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Úklid a inventura  

„Březen, do kanceláře vlezem, duben, ještě tam budem“ 

V dubnu jsme se i kvůli připravovanému e-shopu pustily 
do úklidu a inventury publikací, knih a všech tiskovin, 
které plánujeme na e-shopu snáze distribuovat nejen 
mezi vás, členy, ale také mezi vaše zákazníky, kterým 
můžete doporučit určitou publikaci a jednodušší cestu, 
jak se k materiálům dostat. Inventurou prošel časopis 
Inspirace. Všechna starší čísla jsme spočítaly a rozhodly jsme se 
ročníky staršího vydání než v roce 2016 (které mimo jiné máme 
i na webových stránkách ke stažení zdarma) distribuovat mezi 
naše členy, kteří mají zahradnická centra. Časopisy tak mohou 
posloužit jejich zákazníkům jako pěkný prezent, který si mohou 
vzít zdarma.  Mezi členy jsme rozeslaly 15 balíčků s obsahem 
starších čísel Inspirace.  

Časopis Inspirace má své webové stránky! 

Již teď si díky novým webovým stránkám 
www.casopisinspirace.cz může časopis objednat a zakoupit 
kdokoliv.  

Inspirace prošla v historii významnými milníky. Jedním z nich byl 
rok 2005, kdy bylo vydáno první číslo. Další byl rok 2017, kdy 
jsme opustili koncept časopisu „zdarma“, protože informace něco 
stojí. Loni jsme již po třetí inovovali grafiku časopisu, který teď 
tiskneme na papír s „eko“ značkou FSC. Dnes vás můžeme 
poprvé potěšit webovou stránkou, která je určena pouze 
Inspiraci. Je to velký posun vpřed, který bude ještě umocněn 
propojením s připravovaným e-shopem, jehož prostřednictvím si 
bude kdokoliv moci zakoupit starší čísla časopisu. Což ostatně 
může i dnes, pokud si v archivu najde číslo, které by ho zajímalo. 
Sdílejte naše příspěvky na FB, kde webové stránky a jednotlivé 
rubriky postupně představíme, aby měli jejich návštěvníci 
přehled, jaká inspirativní témata mohou v časopisu najít. Pomozte 
nám rozšířit okruh předplatitelů!  

Inspirace

http://www.casopisinspirace.cz
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Ve dnech 20. – 22. září proběhne již třináctý ročník 
soutěže Lipová ratolest. Tentokrát se záštity ujalo město 
Hodonín. Studenti středních zahradnických škol totiž budou 
přeměňovat prostor před bytovými domy (U Červených domků),  
v severní části města Hodonín, velmi blízko části „Bažantnice“, 
kterou v červnu loňského roku zasáhlo tornádo. Architektonický 
návrh zpracovává Ateliér per partes s.r.o. pod vedením 
Daniela Matějky, Lukáše Lattenberga a Marie Chalupové. 
Projekt byl představen 28. dubna v Hodoníně jednotlivým 
představitelům města Hodonín včetně pana starosty Libora 
Střechy a našeho svazu. Jednání se za Svaz zakládání a údržby 
zeleně účastnila Jana Šimečková a Michaela Brázdová. Soutěžní 
plocha bude navazovat na bezprostřední okolí bytových domů  
a vznikajícího Centra Přírody  a sportovní haly. 

Studie byla rozdělena na 9 ploch, každé družstvo bude mít čtyři 
soutěžící, kteří společně vytvoří příjemný pobytový prostor pro 
obyvatele Bažantnice. Návrh krajinářských architektů vychází  
z výsledků debat s občany, se kterými byl také projednán. 

Při schůzce byly probrány podrobnosti ohledně pracovních 
operací, které studenti budou na ploše řešit. Soutěžící budou 
dláždit, vysazovat živý plot a trvalkový záhon, pokládat kobercový 
trávník a vysévat květnatou louku. 

Soutěž je pořádána již od roku 2008. Jejím cílem je zvýšit 
kvalitu a zručnost budoucích zahradníků, ukázat školám, 
jak se mění profese zahradníka – krajináře a předvést 
také veřejnosti, že pro tuto profesi je potřeba zručnost, 
inteligence a vysoké pracovní nasazení.  

Na rozdíl od mnoha podobných profesních soutěží zůstává práce 
mladých zahradníků zachována po delší čas. Soutěž se vždy koná 
na veřejném prostranství, které je v majetku spolupořádajícího 
města.  

Lipová ratolest 2022 - Hodonín
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Tour de Alpinum 

Ve čtvrtek 19.5. jsme uspořádali letošní první Tour de Pereny, 
tentokrát po trvalkových výsadbách Podzámeckého alpina 
Průhonického parku. Průvodcem 20 účastníků byla Jana Kohlová  
a Lukáš Hrdinka, kteří jsou autory projektu obnovy, úvodního slova 
se ujal Jiří Šmída, správce parku.  Cílem exkurze byla návštěva 
Podzámeckého alpina,  které  prošlo náročnou obnovou a 
seznámení s novými trvalkovými výsadbami. Exkurze byla 
zaměřená na kritéria výběru rostlin, technologie zakládání.  Počasí 
nám přálo a alpinum hrálo všemi barvami. 

Ježíškova vnoučata 

Děkujeme všem členům, kteří se podíleli na veselé dražbě na 
exkurzi členi členům před rokem ve Zlíně. Část vydražených 
prostředků (30 000 Kč) jsme použili k zakoupení truhlíků, 
substrátu a květin pro Senior centrum Čtyřlístek v Kolíně.  
V charitativním projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata si 
přáli truhlíky na terasu, tak jsme jim toto přání splnili, truhlíky 
zakoupili a ve čtvrtek 19. května jsme je společně se seniory 
osázely. Myslíme si, že je to od zahradníků krásný dárek a že 

bychom v podobné aktivitě mohli pokračovat i v budoucnu, 
protože zahrada léčí...  "Pro naše seniory to bylo krásné odpoledne, 
a nyní krásné posezení na terase," napsali nám ze Senior centra 
Čtyřlístek. 

Sekce mladých zahradníků 

Květen je tu a s ním i nejbližší akce SMZ! Již 27.5. se v Praze 
uskuteční komentovaná procházka na téma "Krajinářská 
architektura pražského Žižkova." Dva týdny nato se pak naše 
floristická reprezentace vydá na Slovensko, kde se v Ivanke 
pri Dunaji zúčastní klání ve vazbě a aranžování. Naším soutěžícím 
ve složení Vendulka Vaněčková, Kateřina Jelínková a Kateřina 
Kučerová držíme palce! Co se týče dalších akcí, bohužel se 
potýkáme s nepříjemnou skutečností nízkého zájmu a účasti, což 
se projevilo již na uplynulém workshopu "Co může děti naučit 
zahrada?" Zřejmě se po dlouhých měsících izolace nyní nabízí celá 
řada atraktivnějších možností, jak trávit volný čas. Z tohoto důvodu 
bude velmi pravděpodobně zrušen evropský kongres 
Mladých zahradníků, který by měl proběhnout v červenci pod 
naší záštitou v Lednici. 

Za SMZ Martin Straka

Zadejte nebo vložte text
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V průběhu května se připravovala trasa pro hodnocení 
přihlášených děl odbornou porotou, které se uskuteční právě  
v těchto dnech -  25.-26.5. Jak se taková trasa připravuje? Nejdříve 
se všechna díla zakreslí do mapy, abychom zjistily, v jak velké 
oblasti se budeme přesouvat a zda se to dá za dva plánované dny 
stihnout objet. Následně se navrhne trasa a pomocí mapy.cz 
zkompletuje kilometrově a časově. Vybere se místo přenocování, 
zajistí se ubytování, objedná se dopravce a termín hodnocení se 
pošle na odsouhlasení přihlašovatelům. Pak už jen doufáme, že  
v průběhu jízdy a hodnocení nenabereme příliš velké zpoždění  
a že vozidlo bude v perfektním technickém stavu. 

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 16.6. v rámci 
semináře Předpoklady pro funkční koupací jezírko či 
přírodní bazén, ve Dvoře Perlová voda v Klášterci nad Ohří.  
Do uzávěrky zbývá ještě pár volných míst, všichni zájemci o 
problematiku koupacích jezírek jsou srdečně zváni. 

Součástí programu semináře je i odborná komentovaná prohlídka 
tří koupacích jezírek, jednoho veřejného v areálu hotelové 
komlepxu a dvou privátních. 

Zelené střechy – živé střechy 

V dubnu a květnu jsme se naplno pustili do realizace projektu 
Zelené střechy – živé střechy, který byl finančně 
podpořen hlavním městem Prahou. 

Na 6. června 2022, kdy si připomínáme Světový den zelených 
střech, jsme připravili exkurzi po zelených střechách v Praze, která 
je určena pro pracovníky úřadů veřejné správy a samosprávy hl. m. 
Prahy a Úřadů městských částí Prahy, pracovníky ministerstev, 
členy zastupitelstev  hl. m. Prahy a městských částí, architekty  
a projektanty působící v Praze, realizátory staveb a developerské 
společnosti. 

Exkurze se do maximálního počtu 20 účastníků naplnila za jedno 
odpoledne, což jenom potvrzuje, že zájem o zelené střechy je 
velký. 

Ještě ambicióznějším počinem je realizace vůbec prvního Týdne 
otevřených zelených střech. Na dny 6.-8. června 2022 se nám 
podařilo zařídit „otevření“ deseti běžně nepřístupných 
zelených střech, kde bude v plánovaných časech poskytován 
předem registrovaným návštěvníkům odborný výklad. Cílem této 
akce je ukázat, jak zelené střechy vytvářejí náhradní prostor pro 
zvýšení biodiverzity v městském prostředí, ale také životní prostor 
pro lidi, protože míst příjemných k životu v hustě zastavěných 
městech ubývá.  

Pozvánku na akci jsme vám posílali, více se dozvíte na stránce akce 
Prohlídky zelených střech hlavního města Prahy

Odborné sekce

https://www.zelenestrechy.info/front-articles/view/142
http://www.jezirka-biobazeny.cz/cs/biobazeny/akce/2022/
http://www.jezirka-biobazeny.cz/cs/biobazeny/akce/2022/
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Aprílový duben uzavřel pestrou nabídku školení, které vystřídala 
sezóna jarních prací. V průběhu měsíce dubna jsme vám všem 
zaslali přehledy absolvovaných kurzů a informace o čerpání 
dotace. Pokud byste měli k absolvovaným kurzům jakékoliv dotazy 
či nesrovnalosti, ozvěte se.  

Dne 23.5. odpoledne se uskutečnila on-line schůzka s firmami 
zapojenými do projektu společně se zástupci dodavatelských 
firem (Everesta s.r.o. a Kanu systém s.r.o.). Schůzky se však  
z padesáti zapojených firem zúčastnilo pouze šestnáct. Našim 
záměrem bylo zrekapitulovat uplynulé období a co nejlépe 
naplánovat kurzy na další, převážně zimní, období. Těm z Vás, kteří 
jste se schůzky nezúčastnili, pošleme záznam a sjednáme si  
s Vámi osobní schůzku. 

Zatím jsme totiž vyčerpali pouze čtvrtinu přidělené dotace, což činí 
2 700 000 Kč a z dotace zbývá ještě 8 800 000 Kč.  

Stále mohou zapojené firmy využít možnost jazykových 
kurzů, protože projekt končí 31. března 2023.  Ohledně 
podrobností k realizaci jazykových kurzů kontaktujte paní Lucii 
Novotnou ze společnosti Everesta s.r.o. 

Uskutečněné kurzy - duben 
1.4. - Vedení menších pracovních týmů před sezónou (pro 
mistry, předáky, vedoucí malých skupin) – ONLINE 

PLÁNOVANÉ KURZY 
21.6. – Zákoník práce – ONLINE 
30. – 31.8. – Rekonstrukce a regenerace trávníků (teorie i 
praxe) – PREZENČNĚ – ŽABEŇ (ABEX) 
6. – 7.9. – ADOBE INDESIGN – ONLINE 
Začátek října – STROMOLEZECTVÍ – PREZENČNĚ – Vranov u 
Brna 
16.11. – LUMION – ONLINE 
11. a 18.1.2023 – AutoCAD II. - ONLINE 

Důležité kontakty  

V případě, že máte nějaké specifické požadavky, můžete 
kontaktovat mě, případně kontaktní osoby uvedené níže. 

Technické a manažerské kurzy zajišťuje Kanu systém s.r.o. /  
Bc. Lucie Dočekalová, mobil: +420 776 376 573,  
mail: docekalova@kanu.cz  

Jazykové, účetní, ekonomické a právní kurzy zajišťuje společnost 
Everesta, s.r.o. JAZYKOVÉ KURZY/ Pan Jan Kořistka, ukončil k 28.2. 
ve společnosti Everesta s.r.o. pracovní poměr. Místo něj nastoupila 
nová kolegyně, paní Lucie Novotná, která zajišťuje agendu pana 
Kořistky./ Lucie Novotná, +420 734 621 064,  
mail: lucie.novotna@everesta.cz  

ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ, PRÁVNÍ, OBECNÉ IT / Ing. Jana Benešová, 
mobil: + 420 734 318 883, mail: jana.benesova@everesta.cz  

INTERNÍ LEKTOR (oborové)/ Ing. Michaela Brázdová,  
mobil: +420 725 745 421, mail: brazdova@szuz.cz 

Hortulanus 2021 – odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně 

Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011146

mailto:docekalova@kanu.cz
mailto:lucie.novotna@everesta.cz
mailto:jana.benesova@everesta.cz
mailto:brazdova@szuz.cz
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Jaký bude letošní ročník? 

Do letošního ročníku soutěže Zelená střecha roku se přihlásilo 15 zelených střech, z toho do kategorie Rodinná zelená střecha 
to byla dvě přihlášená díla a do kategorie Veřejná zelená střechy pak třináct děl. Ihned po uzavření přihlášek nastalo 
plánování trasy po zelených střechách, odborná bude zelené střechy hodnotit v termínu 8. a 9. června. Hlavní trasa po zelených střechách 
prochází městy Praha – Brno – Ostrava, okolo kterých je největší koncentrace přihlášených zelených střech. Odborná porota najede při 
hodnocení skoro 1000 km a přejezdy mezi hodnocenými díly stráví minimálně 12,5 hodin.  

  

Od 1.6. 2022 bude zahájeno hlasování veřejnosti pro Zelenou střechu roku. Momentálně plníme webovou stránku 
www.zelenastrecharoku.cz, kde můžete vidět přihlášená díla, dozvědět se technické informace i kdo dílo realizoval. Jednotlivá díla Vám 
představíme také na našich facebookových stránkách – Zelené střechy – ZeS. Veřejnost má možnost hlasovat do 31. srpna 2022.  

Výsledky soutěže budou vyhlášeny v 8. září 2022 v Praze v rámci konference, která bude doprovodným programem Landscape 
festivalu Praha. 

Kdo díla hodnotí? 

Díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná představenstvem Svazu zakládání a údržby zeleně na návrh rady sekce 
Zelené střechy. Své členy do poroty nominuje vyhlašovatel a partneři soutěže Zelená střecha roku 2022 z řad nezávislých odborníků.  

Nominace Rady Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně - Ing. Samuel Burian, autorizovaný krajinářský 
architekt a Ing. Branislav Siklienka, předseda Asociácie pre Zelené strechy a zelenú infraštruktúru 

Nominace Ministerstva životního prostředí - Ing. Jakub Hrbek, ředitel Sekce řízení národních programů, SFŽP ČR 

Nominace České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., předseda 
oblastní kanceláře ČKAIT Plzeň 

Nominace České rady pro šetrné budovy | Czech Green Building Council - Ing. arch. Josef Hoffmann 

Nominace Nadace Partnerství | Otevřená zahrada - Martin Čech – specialista pro zelené stavění

Zelená střecha roku 2022

http://www.zelenastrecharoku.cz

