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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, 

srdečně vás zdravím v plné zahradnické sezóně! Máte na 
pilno, ale ani my v kanceláři svazu jsme říjen nepromarnily. 
Předaly jsme ocenění Zahrada roku 2022, šíříme osvětu  
o benefitech zelených střech prostřednictvím krátkých videí, 
ve finálním stavu příprav je i metodika Ozelenění fasád. 
Zprostředkovaly jsme seminář věnovaný zakládání trvalkových 
záhonů - vlastně pro velký zájem hned dva v jednom týdnu  
a začínáme finišovat s projektem Hortulanus. 

Tak pěkné počtení! 
Vaše kancelářská zahradnice 
Hanka

Říjen 2022

Přehraj si mě

Město Hodonín nechalo natočit a zpracovat velmi povedené video z letošního 
ročníku soutěže Lipová ratolest. Pojďme se společně ohlédnout za krásnou proměnou 
jednoho z koutů městské části Bažantnice, kterou se prohnalo v červnu 2021 ničivé 
tornádo. Studenti zahradnických oborů pomohli upravit část prostoru v ulici  
U Červených domků v Hodoníně. Podívejte se, jak se proměna povedla také díky 
jejich úsilí a finanční podpoře vás, našich členů. 

https://youtu.be/nih7xMWeOos
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Páteční odpoledne 7. října nás  provázelo při předávání cen 
soutěže ZAHRADA ROKU 2022 ukázkové babí léto, díky němuž 
bylo závěrečné posezení na terase vily Stiassni užasným zážitkem.  

Z rekordního počtu přihlášených 17 zahrad bylo nakonec oceněno 
pět. Z toho na čtyřech z nich se podíleli naši členové, což nás 
nesmírně těší. Zde jsou vítězné zahrady... 

ZLATÁ MEDAILE 

Zahrada pod muchovníky v Českých Budějovicích 

Autoři projektu: Ing. Jana Mudrová a Václav Mudra 

Zhotovitel: Atelier A57  

Další zhotovitelé: Herba Grata spol. s.r.o. - Jan Nussbauer 
(spolupráce na bylinném patře) 

Termín realizace: březen/duben 2021 

Rozsah díla: 790 m2 

STŘÍBRNÁ MEDAILE (byly uděleny dvě) 

Zahrádka nad roklí v Benešově  

Zhotovitel: Jaromír Nigrin 

Autor projektu: Ing. Vít Dvořák 

Další zhotovitelé: Ing. Pavel Kadlas (realizace kamenných zídek), 
Filip Turek (pítko pro ptáky, Miloš Müller (realizace dřevěných 
dětských prvků). 

Termín realizace: 2019 

Rozsah díla: 198 m2 

Zahrada roku 2022
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STŘÍBRNÁ MEDAILE (byly uděleny dvě) 

Zahrada pod skálou ve Veleslavíně 

Zhotovitel: Jaromír Nigrin 

Autoři projektu: Kvítková & Beran – Zahradní architekti 

Další zhotovitelé: Kropítko – Pavel Řezáč, DiS (závlahový systém) 

Termín realizace: podzim 2017–jaro 2019 

Rozsah díla: 3 100 m2 

BRONZOVÁ MEDAILE (byly uděleny dvě) 

Zahrada v Herolticích  

Autoři projektu: Atelier Partero s.r.o.  

Zhotovitel: Ing. Zdeněk Selucký a Kateřina Pešlová (mezi břehy 
s.r.o.) 

Další zhotovitelé: investor svépomocí 

Termín realizace: 2019/2020 

Rozsah díla: 9 320 m2 

Zahrada roku 2022
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BRONZOVÁ MEDAILE (byly uděleny dvě) 

Zahrada pro rodinu ve Staré Lípě 

Zhotovitel: DIKÉ ZAHRADY s.r.o.  

Autor projektu: Ing. Markéta Mlejnková, Ing. Ferdinand Leffler 
(Atelier Flera s.r.o.) 

Termín realizace: 2018 

Rozsah díla: 1 100 m2 

Vila Stiassni - pár momentek z předávání cen 

Zahrada roku 2022
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Technologie zakládání trvalkových záhonů 

V polovině října se konal v Dendrologické zahradě v Průhonicích 
jednodenní workshop Technologie zakládání trvalkových záhonů. 
Kvůli velkému zájmu proběhly hned kurzy dva, a to 11.10.  
a 14.10. Lektorem byl osvědčený a zkušený trvalkář Ing. Adam 
Baroš.  

Převážná část kurzu probíhala v areálu Dendrologické zahrady. 
Účastníci tak měli možnost pokochat se podzimním aspektem 
nejen trvalkových záhonů a podrostů. Procházeli různými partiemi 
zahrady až k pokusným záhonům. Dozvěděli se informace  
o přípravě sortimentu, kde jej sehnat, jak postupovat při jeho 
plánování a co dělat, když je v trvalkové školce aktuálně 
nedostupný. Dále pak o přípravě stanoviště až po vlastní založení 
trvalkového záhonu. Nechybělo ani téma mulčování.  

Na workshopu byl dostatek prostoru i pro sdílení zkušeností 
účastníků a diskuzi. S ohledem na nestabilní počasí a pozdější 
přípravu sortimentu praktická ukázka výsadby záhonů neproběhla. 
Veškerý postup výsadby byl tak probrán formou diskuze u záhonů. 
Jako bonus jsme navštívili také aktuálně kvetoucí jiřinky a 

chryzantémy s astrami z průhonického šlechtění. Je vidět, že téma 
trvalek je v kurzu, proto již teď domlouváme termíny na příští rok. 

Vzděláváme
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Jsme součástí projektu  

Šíření invazních nepůvodních druhů ze zahradních kultur do volné 
krajiny zatím není příliš známé téma. Jen málo zahradníků  
a zahradních architektů si připouští závažnost tohoto problému. 
Rizika spojená s neustálým přenosem diaspor pěstovaných druhů 
ze zahrad do volné krajiny si uvědomují zejména ti, kteří jsou 
propojeni s odbornou botanickou komunitou. Množství 
zplanělých, původně pěstovaných druhů je pozorováno při 
nekontrolovaném šíření, kdy dochází ke konkurenčnímu 
vytlačování původních druhů a degradaci celých společenstev 
rostlin a živočichů. 

V rámci projektu se na konci září uskutečnily dva workshopy,  
v Praze 26.9. a v Brně 27.9., kdy jsme účastníky přivítali  
v konferenčním sále Otevřené zahrady Nadace Partnerství. Tu si 
měli účastníci možnost prohlédnout v rámci komentované 
prohlídky, která se uskutečnila před vlastním seminářem. 

„Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.
“ „Supported by Norway through the Norway Grants.“ 

V rámci projektu Zelené střechy- živé střechy jsme vytvořili 
dvě videa, za účelem šíření osvěty o pozitivních dopadech 
realizací zelených střech. 

Najít hranici mezi parkem a střechou? Při pohledu na moderní 
pražskou čtvrť Brumlovka z letadla skoro nemožné. Střešní terasy 
na sídlech bank, restaurací i IT firem tady Passerinvest Group 
buduje od roku 2003. Jako inspiraci pro další investory nebo 
radnice v Praze  představujeme Brumlovku v prvním dílu 
minisérie Zelené střechy – živé střechy. V dalším horkém a suchém 
létě se totiž zase osvědčily! 

Stačí pár metrů čtverečních mezi domy a hned je duševně i fyzicky 
lépe. Alespoň seniorům z komunitního centra Život 90, kteří od 
loňska luští křížovky, pěstují zeleninu nebo grilují na střešní 
komunitní zahradě ve vnitrobloku na Starém Městě Praha.eu. 
Podobně malá terasa o osm kilometrů západněji zase rozvíjí 
budoucí zahradníky ze Střední odborné školy Jarov. Drobným 
zeleným střechám přinášejícím velké radosti je věnované druhé 
video naší minisérie Zelené střechy – živé střechy. 

Projekt podpořený hlavním městem Prahou 

Vzdělávání

Přehraj si mě

Přehraj si mě

https://youtu.be/QKNgxPMT1DE
https://youtu.be/jqKkvjarnCQ
http://Praha.eu
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Registrační číslo projektu 

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011146 

Co je nového v projektu Hortulanus 

V říjnu jsme se společností Everesta s.r.o. a Kanu s.r.o. začali 
plánovat termíny na nejbližší kurzy do konce tohoto roku. 
Postupně budeme nabídku kurzů doplňovat o další, které 
budeme plánovat již na leden–březen 2022.  

V listopadu se soustředíme na administrativu kurzů, které 
proběhly od června do listopadu 2022. Konané kurzy zahrneme 
do monitorovací zprávy. Prosíme všechny, kteří jste poslali 
své zaměstnance na kurz v období od června do 
listopadu a nezaslali ještě sken pracovní smlouvy/DPČ  
a vyplněný monitorovací list, aby tak učinili do poloviny 
listopadu.  

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, nebo byste chtěli zaslat 
přehled kurzů, které vaši zaměstnanci absolvovali, ozvěte 
se Michaele Brázdové. Upozorňujeme, že jeden účastník 
projektu můře absolvovat maximálně 10 kurzů! Kancelář 
není schopna při množství zapojených osob (250) toto 
průběžně sledovat, takže tato zodpovědnost je na 
zapojených členských firmách.  

V případě, že byste chtěli své zaměstnance proškolit  
v tématu, které není v nabídce, nebo uspořádat nějaké 
celofiremní školení, neváhejte se ozvat. V projektu je stále 
několik miliónů nevyčerpaných prostředků, které budeme vracet. 
Zapojený subjekt (členská firma) může navýšit finanční 
prostředky. Školit je možné do konce března 2023.   

KURZY REALIZOVANÉ V ŘÍJNU 

31.10. – 1.11.  ZÁKLADY STROMOLEZENÍ Prezenčně (HRANIČNÉ 
PETROVICE) 

Koncem října – začátkem listopadu proběhl dvoudenní kurz – 
ZÁKLADY STROMOLEZENÍ (školitel firma Orsus) v Hraničních 
Petrovicích. Kurz proběhl ve školícím středisku POLYGON 
PETROVICE – první den teorie, druhý den, prakticky. Účastníci měli 
možnost si vyzkoušet techniky výstupu na strom, pohyb v koruně 

stromu, slaňování, další lanové techniky používané pro 
arboristiku, řízení krizové situace, vyprošťování a zásady první 
pomoci. Mimo jiné se účastníci kurzu dozvěděli také o legislativě 
a výběru vhodného vybavení.  

Co plánujeme na další měsíce 

                   

               Důležité kontakty  

V případě, že máte nějaké specifické požadavky, obraťte se na 
kontaktní osoby uvedené níže. 

Technické a manažerské kurzy zajišťuje Kanu systém 

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/ 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 kurzy) a koordinace projektu zajišťuje 
Svaz zakládání a údržby zeleně 

Ing. Michaela Brázdová, mobil: +420 725 745 421,  
mail: brazdova@szuz.cz 

Hortulanus 2021 – odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně

Kurz Základy stromolezení - praktická část

mailto:docekalova@kanu.cz
mailto:lucie.novotna@everesta.cz
mailto:jana.benesova@everesta.cz
mailto:brazdova@szuz.cz


Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 10/ 2022  8

Hortulanus 2021 – odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně

Hortulanus - kurzy plánované 
Přehled aktuálně vypsaných termínů kurzů. Postupně budou přibývat další kurzy, které budou probíhat v zimním období (leden–březen), 
kdy je větší prostor ke vzdělávání vašich zaměstnanců.  

8.11.  MEZIGENERAČNÍ SOUŽITÍ V RODINĚ A S TÍM SOUVISEJÍCÍ PROBLÉMY + GENERAČNÍ OBMĚNA PRACOVNÍCH 
KOLEKTIVŮ  ONLINE docekalova@kanu.cz 

10. a 16.11.  PRÁVNÍ MINIMUM I. a II. část  ONLINE  přihlášení pod tímto odkazem:  https://forms.gle/L4Ryuit1UBhmgfPd9  

16.11.  HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK  ONLINE  přihlášení pod tímto odkazem: https://forms.gle/EXsL8JYcHC74DWVw6 nebo 
na email: jana.benesova@everesta.cz        

16.11.  LUMION  ONLINE   jana.benesova@everesta.cz 

7.12.  MS OUTLOOK  ONLINE  do středy 9.11.2022 do 12:00 pod tímto odkazem: https://forms.gle/vxFY86YvsbZwEvqM8      

8. - 9.12.  VČELAŘENÍ  PREZENČNĚ (VRANOV U BRNA)  docekalova@kanu.cz      

13.12.  KURZ SPRÁVNÉHO PSANÍ  ONLINE  docekalova@kanu.cz 

11. a 18.1. 2023  AUTOCAD II.  ONLINE  do 15.11.2022 do 12:00 pod tímto odkazem : https://forms.gle/m1vYA255pjw8fgLX8 

24.01.2023  GENERAČNÍ OBMĚNA VE VEDENÍ FIRMY  PREZENČNĚ (BRNO)  docekalova@kanu.cz 

Listopad 2022 – březen 2023  EKOLOGICKY ZAMĚŘENÁ ZAHRADA  ONLINE  docekalova@kanu.cz 

Leden/Únor 2023  TESAŘSKÝ KURZ (LAVICE, ALTÁN, TERASA) – POKROČILÝ KURZ  PREZENČNĚ (BRNO – BOSONOHY)  
docekalova@kanu.cz       

25.1.-17.2.2023  INTENZIVNÍ JAZYKOVÝ KURZ  ANGLIČTINA  ONLINE  Přihlašování do 16.11. na: https://docs.google.com/

Teoretická část dvoudenního kurzu Základy stromolezení, Hraniční Petrovice

mailto:docekalova@kanu.cz
https://forms.gle/L4Ryuit1UBhmgfPd9
https://forms.gle/EXsL8JYcHC74DWVw6
mailto:jana.benesova@everesta.cz
mailto:jana.benesova@everesta.cz
https://forms.gle/vxFY86YvsbZwEvqM8
mailto:docekalova@kanu.cz
mailto:docekalova@kanu.cz
https://forms.gle/m1vYA255pjw8fgLX8
mailto:docekalova@kanu.cz
mailto:docekalova@kanu.cz
mailto:docekalova@kanu.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8K2xbWoJzeNKH332FD0oCD8v0KsP5mykhElto4FJVCNmMAg/viewform
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Projekt podpořený hlavním městem Prahou  

Začátkem roku 2021 jsme podali na Magistrát hlavního města 
Prahy žádost o grant, jehož hlavním výstupem má být metodika 
Ozelenění fasád. Naše žádost uspěla a v těchto dnech 
připravujeme metodiku k tisku a elektronickému vydání. Hlavním 
autorem metodiky je Ing. Samuel Burian, autorsky se na ní dále 
podílel Ing. Martin Dubský, Ph.D. (autor kapitoly Substráty pro 
vertikální zahrady a spoluautor kapitoly Závlaha vertikálních 
zahrad) a Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. (spoluautor kapitoly Opěrné 
konstrukce).   

Pod pojmem „zelená fasáda“ si do nedávna většina lidí 
představovala fasádu s pnoucími rostlinami, dnes si stále více lidí 
naopak spojuje zelenou fasádu s představou vertikální zahrady. 
Zásadní rozdíl mezi pnoucími dřevinami a vertikální zahradou je  
v tom, kde vegetace koření. Pnoucí dřeviny se vysazují do rostlého 
terénu, případně do velkoobjemových květináčů v úrovni rostlého 
terénu, odkud fasádu porostou a pokryjí obvykle s nízkými nároky 
na dodatečnou závlahu a jinou péči. U vertikální zahrady je tomu 
jinak: rostliny koření přímo na fasádě podobně jako rostliny na 
střešní zahradě. Klíčem k pokrytí fasády rostlinami je v tomto 
případě technické řešení zabezpečující rostlinám mimo rostlý 
terén přísun živin a vody.  

Zeleň na fasádách má vůči ostatní zeleni jednu základní výhodu, 
protože vyžaduje minimální prostor pro kořeny a při tom jsou 
rostliny svými listy schopny pokrýt plochu v řádu desítek metrů 
čtverečních.   

Vizí „Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu“ je 
zvýšit dlouhodobou odolnost a snížit zranitelnost hlavního města 
Prahy vůči dopadům změny klimatu postupnou realizací 
vhodných adaptačních opatření, a tím zabezpečit kvalitu života 
obyvatel hlavního města. 

Jedním z doporučených opatření na snížení energetické 
náročnosti budov je „Upravit stávající programy renovace budov 
tak, aby uznatelné náklady umožňovaly hrazení adaptačních 
opatření nebo jejich částí (například instalace stínění, zelených 
střech a fasád).“ Je tedy zřejmé, že město Praha považuje zeleň na 
fasádách za jednu z možností, jak bojovat s klimatickou změnou  
a hodlá tuto možnost využití vegetace prosazovat a podporovat. 

Je však velmi obtížné systémově podporovat a prosazovat řešení, 
která nejsou souhrnně popsána, ukotvena a standardizována 
nějakým dokumentem, což byl důvod, který vedl k vydání 
metodiky Ozelenění fasád.   

Cílem této metodiky je stanovit zásady a požadavky 
pro správnou volbu, navrhování, realizaci a údržbu 
zelených fasád, tedy fasád z menší či větší míry 
pokrytých vegetací. Popisuje různé možnosti aplikace 
vegetace na fasády a zdi. Metodika je doporučením 
pro majitele nemovitostí, projektanty, investory a 
všechny, kdo uvažují o realizaci zelené fasády. Veškeré 
informace jsou uvedeny podle nejlepšího vědomí 
autorů, bez právní závaznosti, a odpovídají stupni 
poznání v době zpracování metodiky. Jejím úkolem 
není doporučit nějaký konkrétní systém, ale 
vzhledem k velké šíři vyvíjených technologií se 
metodika soustřeďuje na poskytnutí základních 
informací o jednotlivých technologiích a formách 
řešení a popisuje jejich výhody a nevýhody pro 
konkrétní situace. 

Součástí projektu jsou i semináře v Praze, kde bude metodika 
představena. První se uskuteční 15. listopadu od 13.30 v Centru 
architektury a městského plánování [CAMP], Vyšehradská 57, 
Praha 2. Kapacita 100 osob byla naplněna během několika dnů, 
takže budeme vypisovat další termín. 

Zelené fasády jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu
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AGRO CS a.s. - hlavní partner soutěže Zelená střecha roku 2022


