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Úvodní slovo
Sotvakdo si dokázal představit, co přinese rok 2020. Nám, kteří jsme prožili polovinu dosavadního života za totality, připomněl
dobu, kdy byly hranice zavřené a v obchodech se stály fronty na košíky. Našim dětem, uvyklým cestovat kdykoliv kamkoliv a mít
okamžitě všechno, na co mají peníze, připravil první vážnou překážku v životě, kterou nemohou ovlivnit. Nikdo neví, co v tomto
směru přinese další rok a jak nás všechny prožité období poznamená.
Do poloviny března 2020 fungoval Svaz zakládání a údržby zeleně v podstatě normálně. Uskutečnilo se Shromáždění členů,
organizovali jsme řadu seminářů a workshopů, probíhaly vzdělávací kurzy v projektu Hortulanus. V polovině března začínala doba
roušková zkřížená se stavem připomínajícím stanné právo. Většina z nás to chápala, respektovala a doufala, že nebude trvat dlouho. V kanceláři Svazu zakládání a údržby zeleně jsme se do konce dubna přesunuly na home office. Všechny nejbližší akce byly
zrušeny, včetně soutěže mladých zahradníků Lipová ratolest, kterou jsme přesunuli na září. Obvolávaly jsme naše členy a ptaly se,
jak je koronakrize zasáhla, co je trápí a jakým problémům čelí. K naší velké radosti jsme zjišťovaly, že většinou pracují na sto padesát
procent, zákazníci se o ně perou a to, co jim nejvíce chybí, jsou spolupracovníci. Ti z východu zůstali za hranicemi a ti místní pořád
ještě nepochopili, že práce na čerstvém vzduchu, byť za každého počasí, může být nejlepší prevencí a ochranou proti všelijakým
nemocem. Samozřejmě, ne všechno je růžové, trh může zamrznout, lidé se budou bát utrácet, ale snad investice do vlastní zahrady, v případě měst do parků, by nemusela být ta první, které se lidé zřeknou.
V době první fáze koronakrize jsme ale nezaháleli. Zorganizovali jsme soutěž Koupací jezírko roku, uzavřeli jsme přihlášky do soutěže Zelená střecha roku 2020, kterých se sešlo rekordních dvacet jedna. Připravili jsme úspěšnou exkurzi Moravskoslezské putování.
V období letního nadechnutí jsme zorganizovali soutěž Zahrada roku, která přinesla krásných patnáct děl a na konci září ještě odloženou soutěž mladých zahradníků Lipová ratolest. Začátkem září se nám ještě podařilo uspořádat v Praze mezinárodní konferenci
Zelené střechy – vize budoucnosti, i když se někteří zahraniční přednášející zúčastnili konference jenom virtuálně.
Podzim nás opět odsoudil pouze k virtuálnímu setkávání. Pochopili jsme, že to bude trvat déle a naučili se pracovat s technologiemi, které umožňují pořádat vzdělávací akce on-line. Hledali jsme pozitiva, která toto řešení přináší, a dokonce jsme jich i několik
našli: téhož kurzu se mohli účastnit lidé na různých místech republiky, čímž šetřili čas, který by strávili na cestě a nezanechávali
uhlíkovou stopu.
Co přinesl tento rok našemu oboru? Poznání, jak je důležitý pro společnost a více méně bezpečný pro ty, kdo jej praktikují. Parky,
zahrady, krajina se staly útočištěm pro všechny trpící uzavřením ve svých domácnostech, nemožností setkávat se a provozovat
oblíbené sporty. Staly se tělocvičnami, kavárnami, meditačními místy a místy setkávání. Zároveň s tím si snad všichni uvědomili,
jak jsou tato místa pro společnost důležitá a s tím poroste i vážnost našeho oboru.
Proč je bezpečný? Na rozdíl od majitelů restaurací či obchodů, majitelé zahradnických firem, alespoň podle mých informací, negativní dopad kornavirové krize nepocítili. Zakázek mají spíš víc než před krizí. A jejich spolupracovníci a zaměstnanci? Práce na čerstvém
vzduchu, bez nutnosti mít na sobě celý den roušku, se v současnosti může jevit jako práce snů. To, co mnohé dříve od oboru odrazovalo, je může nyní naopak přilákat. Doufám, že obor přitáhne spoustu nadšených mladých lidí, kteří budou postupně naplňovat vizi,
že jejich generace chce zanechat planetu v lepším stavu, než ji převzala. A my, starší, jim budeme pomáhat a držet palce.

Jana Šimečková
ředitelka SZÚZ
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Základní informace
Svaz zakládání a údržby zeleně, z. s.
Sídlo: Údolní 567/33, 602 00 Brno, e-mail: info@szuz. cz, www. szuz. cz
Právní forma: sdružení, svaz – právnická osoba zapsaná v OR, vedená u Krajského soudu v Brně,
spisová značka L 8536 IČO: 26529831
Datum vzniku: 17. dubna 2001

Právní postavení a členská základna
Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) je spolkem ve smyslu ust. § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jehož hlavní činností je uplatňování společného zájmu spočívajícího ve zvyšování vážnosti, kvality a významu zahradní a krajinářské tvorby
v České republice. SZÚZ sdružuje právnické a fyzické osoby, zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou nebo výrobou materiálů,
výrobků a mechanizačních prostředků pro zahradní a krajinářskou tvorbu, projektováním, inženýrskou činností, výchovou a vzděláváním, výzkumem pro zahradní a krajinářskou tvorbu, informačními službami apod. Členství v SZÚZ je individuální, obchodní,
přidružené, mimořádné a kolektivní.

Členská základna k 31. 12. 2020
Ke konci roku 2020 měl Svaz zakládání a údržby zeleně 107 individuálních členů, 34 obchodních členů, 10 přidružených
členů a 1 mimořádného člena

Členové

Mimořádný
1
Přidružený
10
Obchodní
34

Individuální
107
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Orgány SZÚZ a jejich složení
Orgány SZÚZ jsou:
a. Shromáždění členů
b. Představenstvo
c. Kontrolní komise
d. Rozhodčí komise

Složení představenstva a kontrolní komise v roce 2020
Představenstvo
Předseda:
Místopředseda:
Členové:

Ing. Petr Halama
Jaroslav Pešička
Mgr. Lukáš Gabriel, Lukáš Rajtr, Jaromír Nigrin, Ing. Jaromír Opravil, Bc. David Mičan

Kontrolní komise
Karel Fučík
Ing. Michal Němeček
JUDr. Olga Humlová

Kancelář Svazu zakládání a údržby zeleně
Sídlo kanceláře SZÚZ je v areálu Otevřené zahrady Nadace Partnerství na Údolní ulici 567/33 v Brně.
Ředitelka:
Ing. Jana Šimečková, tel. +420 777 581 544, e-mail: simeckova@szuz. cz
Tajemnice:
Ing. Hana Pijáková, tel. +420 775 581 544, e-mail: pijakova@szuz. cz
Projektová manažerka:
Ing. Michaela Brázdová, tel. +420 725 745 421, e-mail: brazdova@szuz. cz
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Odborné sekce
Členové Svazu zakládání a údržby zeleně se mají možnost zapojit do činnosti dvou odborných sekcí. Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) se zaměřuje na problematiku vodních ploch v zahradách
i ve veřejném prostoru. Od svého založení v roce 2008 poskytuje tato odborná sekce svým členům
především informace o plánování a výstavbě koupacích jezírek a biobazénů, tzn. zařízeních s biologickým, nebo biologicko-mechanickým čištěním vody. ABAJ je jedním ze zakládajících členů mezinárodní organizace IOB (International Organization for Natural Bathing). Ke konci roku 2020 měla
ABAJ 38 členů.
Rada Asociace biobazénů a jezírek
Předseda: Ing. Tomáš Gabriel
Členové: Ing. Jan Kroupa, Ph. D., Ing. Martin Panchartek, Ing. Jiří Hájek, Ing. Jakub Urbanec, Ph. D.

Druhou odbornou sekcí je sekce Zelené střechy. Vznikla v roce 2013 a vzápětí po svém založení se
stala členem evropské organizace Europäische Föderation der Bauwerksbegrünungsverbände – EFB.
Sekce v roce 2016 vydala Standardy pro navrhování, výstavbu a údržbu zelených střech, které představují první ucelený materiál pro zelené střechy v České republice a slouží jako opora pro podporu
zelených střech v rámci programu Nová zelená úsporám. V roce 2019 tyto standardy aktualizovala.
Ke konci roku 2020 měla Sekce Zelené střechy 50 členů.
Rada sekce Zelené střechy
Předseda: Ing. Pavel Dostal
Členové: Ing. Petr Halama, Ing. arch. Josef Hoffmann, Jan Kuchař, Ing. Jiří Mrtka

Vítáme nové členy
V průběhu roku 2020 posílilo řady svazu celkem 10 členů individuálních a 4 společnosti se staly obchodními členy.

Noví individuální členové
(právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které se zabývají zahradní a krajinářskou tvorbou)











Gardeo s. r. o., www. gardeo. cz
KOŇAŘÍK Zeleň s. r. o., www. konarikzelen. cz
New Visit s. r. o., www. newvisit. cz
Azaro spol. s r. o., www. azaro. cz
Živá střecha s. r. o., www. zivastrecha. com
Ing. Vít Ondráček – arboDesign, www. arbodesign. cz
Eva Brátová E-Zahrady, www. zahrady-e. cz
Azeleň s. r. o., www. azelen. cz
OK ZAHRADY s. r. o., www. okzahrady. cz
Tree Green Silesia s. r. o., www. treegreen. cz

Noví obchodní členové
(firmy, které vyrábějí nebo dodávají materiály, výrobky a služby, mechanizační prostředky a nářadí pro zahradní a krajinářskou tvorbu)





ARBORISTICKÁ OBCHODNÍ s. r. o., www. arborobchod. cz
Dawyck s. r. o., www. dawyck. cz
SP Profil s. r. o., www. spprofil. cz
Knauf Insulation, spol. s r. o., www. knaufinsulation. cz

Aktuální seznam všech členů je uveřejněn na www. szuz. cz a v každém vydání časopisu Inspirace.
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Shromáždění členů SZÚZ / Litomyšl, 28. ledna
Tradiční zimní setkání členů Svazu
zakládání a údržby zeleně se uskutečnilo v Litomyšli v těsném sousedství zámku. Nově zrekonstruované
prostory zámeckého pivovaru od architekta Josefa Pleskota podpořily
význam této důležité svazové akce.
Shromáždění členů je nejvyšším orgánem našeho sdružení a členové
na něm přijímají zásadní rozhodnutí.
Dopolední program je vždy odborný, tentokrát zahájil akci krajinářský
architekt Petr Mičola (Gerten s. r. o.)
filozofickou úvahou Cesty člověka
z přírody do krajiny. S tématem Péče
o zeleň jako hlavní faktor ovlivňující
kvalitu ploch městské zeleně pokračoval Lukáš Štefl ze ZF MENDELU
a posledním aktuálním tématem
Cirkulární ekonomika v praxi nás obeznámila Lenka Richterová z Institutu
cirkulární ekonomiky. Po obědě bylo
zahájeno vlastní jednání.
Mezi pravidelné body patří schválení
čerpání rozpočtu a zprávy o činnosti
za uplynulý rok a rovněž se musí naplánovat rok současný. Schvaloval se tedy
návrh rozpočtu a návrh plánu činnosti
na rok 2020. V roce 2019 skončilo tříleté volební období v kontrolní komisi
Michalu Němečkovi, který již nekandidoval. Novou členkou tříčlenné kontrolní komise byla zvolena Olga Humlová z firmy GARDEO s. r. o.
Druhý den jsme připravili doprovodný
program a představili to nejlepší z Litomyšle, co je v lednu k vidění. Zahájili
jsme komentovanou prohlídkou zámeckého sklepení, kde je stálá expozice soch Olbrama Zoubka a umístěno je zde i voskové
srdce pro Václava Havla od Lukáše Gavlovského. Přešli jsme do kostela Nalezení sv.
Kříže, kde na nás čekalo kromě komentované prohlídky překvapení v podobě koncertního představení. Poslední aktivitou
byla komentovaná prohlídka Klášterních
zahrad, kterými nás provázel autor projektu krejinářský architekt Zdeněk Sendler.
Velké poděkování za organizaci programu
patří panu Janu Vavřínovi (firma Jan Vavřín
ARS), dlouholetému členu našeho profesního sdružení, který v Litomyšli působí.
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PRAHA
Vlasatý s.r.o.
www.malus.cz

OK ZAHRADY s.r.o.
www.okzahrady.cz

Atelier Flera s.r.o.
www.flera.cz

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA
MARTINOV s.r.o.
www.zahrarch.cz

Pekviz s.r.o.
www.pekviz.cz

Boušek s.r.o.
www.bousekzahrady.cz

JIHOČESKÝ KRAJ

COVENANT zahrady a parky s.r.o.
www.covenant.cz

ARBORES CZ s.r.o.
www.arbores.cz

GARDEN UP LANDSCAPE DESIGN s.r.o.
www.gardenup.cz

Azeleň s.r.o.
www.azelen.cz

Imramovská – vegetační úpravy s.r.o.
www.imramovska.cz

Česká zahrada K+P
www.ceskazahrada-kp.cz

Jaromír Nigrin
www.nigrin.cz

Green engineering s.r.o.
www.zahrady-hajek.cz
www.green-engineering.cz

ACRE spol. s r.o.
www.acre.cz

Kejha – Suk, zahradnické služby
www.volny.cz/zahradnici
LEGE ARTIS zahrady s.r.o.
www.LA-zahrady.cz
Richard Čech
www.zahradnictvicech.cz

PARDUBICKÝ KRAJ

Ing. Hana Chvalová
www.zahradacimelice.cz
Ing. Pavel Hofman
www.landeco.cz
Michal Vránek
www.vranek.cz

Tilia Garden s.r.o.
www.tiliagarden.cz
PLZEŇSKÝ KRAJ
Weiss & Wild s.r.o.
www.weissawild.cz

KK VARIA s.r.o.
www.aquavaria.cz

Zahradní Architektura Kurz s.r.o.
www.zakurz.cz

Ekogreen, s.r.o.
www.ekogreen.cz
Ing. Karel Kratěna
www.kratena.cz
Jan Vavřín – ARS
www.ars-vavrin.cz
VYSOČINA
3D Zahrady s.r.o.
www.3D-zahrady.cz
ARS Viridis s.r.o.
www.arsviridis.cz
Ekoimpex Vysočina s.r.o.
www.ekoimpex.cz
Ekrost s.r.o.
www.ekrost.cz
green david s.r.o.
www.greendavid.eu
Park sadovnické
a krajinářské úpravy s.r.o.
www.parkcz.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
Zdeněk Hradilák
hradilak@volny.cz
STŘEDOČESKÝ KRAJ

Ing. Petr Šindelář – Zahrada Teplá
www.zahradatepla.cz

Zahradnické úpravy s.r.o.
www.zahradnickeupravy.cz

Zahradní a parková spol. s r.o.
www.zahradaml.cz

Zahrady Laurus –
Ing. Eva Stoklásková Hegerová
www.zahradylaurus.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Ekodendra s.r.o.
www.ekodendra.cz

AGROSTIS Trávníky s.r.o.
www.agrostis.cz

Gabriel s.r.o.
www.gabriel.cz

ARBOTYL s.r.o.
www. arbotyl.cz

Jirmus zahradnické služby s.r.o.
www.zahrady-jirmus.eu

Bellis BRNO, s.r.o.
www.bellisbrno.cz

Petr Neumann, DiS.
zahradnikscharakterem@seznam.cz

Cercis s.r.o.
www.cercis.cz

LIBERECKÝ KRAJ

Exterier – Design s.r.o.
www. exterier-design.cz

DIKÉ ZAHRADY s.r.o.
www.dike-zahrady.cz

GreenTop s.r.o.
www.greentop.cz

Živá střecha s.r.o.
www.zivastrecha.com

GreenVille service s.r.o.
www.greenville.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

HORTISCENTRUM s.r.o.
www.hortis.net

Eva Brátová E-Zahrady
www.zahrady-e.cz

Ing. Jiří Vrbas – KVĚT
www.vrbas.cz

GRAS SPOL. s.r.o.
www.gras.cz

Ing. Josef Zapletal
www.zahradyzapletal.cz

Ing. Jiří Stolín
www.zahrady-stolin.cz

Ing. Vít Ondráček – arboDesign
www.arbodesign.cz

New Visit s.r.o.
www.newvisit.cz

Ivo Diviš – zahradnické služby
www.zahrady-divis.cz

Arbosana zahradní architektura
www.arbosana.cz
Azaro spol. s r.o.
www.azaro.cz
Baobab – péče o zeleň s.r.o.
www.baobab.cz
GARDEO s.r.o.
www.gardeo.cz
Garpen zahradnická spol. s.r.o.
www.garpen.cz
Ing. Pavel Lehovec – zahradnictví
www.lehovec-zahrady.cz
Kaše – zahradnické služby
www.zahradnickesluzby.cz
LandArt Atelier s.r.o.
www.landart.cz
Leone Garden s.r.o.
www.zahrada-realizace.cz
Pecina s.r.o. Okrasné vodní plochy
www.rybniky-pecina.cz
Realizace zeleně Dřevčice s.r.o.
www.realizacezelene.cz
SARAHS associates s.r.o.
www.sarahs.cz
Vladimír Marek
www.zahrady-marek.cz
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KAVYL spol. s.r.o.
www.kavyl.cz

Zahradnictví Kunín s.r.o.
www.zahradnictvi-kunin.webnode.cz

OASE Kereskedelmi K .
www.oase-livingwater.com

Liko-S, a.s.
www.liko-s.cz

Zahradnictví LAPY s.r.o.
www.zahradnictvi-lapy.cz

PM Agri s.r.o.
www.pmagri.cz

Přírodní stavby, zahradní
architektura – In V. Halámek
www.zahradniarchitektura.cz

Zahradnictví Šimková s.r.o.
www.zahradnictvi-simkova.cz

Pr

Zahrady Hanyz s.r.o.
www.zahrady-hanyz.cz

PROFISTROJE.CZ s.r.o.

ZAHRADY Vrobel s.r.o.
www.zahradyvrobel.cz

PROXIM s.r.o.
www.proxim-pu.cz

Z-green service s.r.o.
www.zahrady-zavodny.cz

RAŠELINA a.s.
www.raselina.cz

Zámecký dvůr s.r.o.
www.volny.cz/kotula/

RETEX a.s.
www.retex.cz

OBCHODNÍ ČLENOVÉ

SEDUM TOP SOLUTION s.r.o.
www.sedumtop.cz

ADAM – zahradnická a.s.
www.adamza.cz

SEED SERVICE s.r.o.
www.seedservice.cz

AGRO CS a.s.
www.agrocs.cz

Smart Construct Technologies s.r.o.
www.smartconstruct.eu

AGROCAR s.r.o.
www.agrocar.cz

SP Pr

ARBORISTICKÁ OBCHODNÍ s.r.o.
www.arborobchod.cz

Stavebniny DEK a.s.
www.dek.cz

AROS-osiva s.r.o.
www.aros.cz

Vulkatec Riebensahm GmbH
www.vulkatec.de

OLOMOUCKÝ KRAJ
Bened zahradní architektura s.r.o.
www.bened.cz
Gerten s.r.o.
www.gerten.cz
Green Bond s.r.o.
www. greenbond.cz
ZAHRADA Olomouc s.r.o.
www.zahrada-olomouc.cz
ZLÍNSKÝ KRAJ
ACRIS zahrady s.r.o.
www.acris.cz
Anima Horti s.r.o.
www.animahorti.cz
ARBOREA Březová, s.r.o.
www.arboreabrezova.cz
Ing. Vítězslav Zábojník
www.prirodnimaterialy.cz

Bauder s.r.o.
www.bauder.cz

www.jaroslavjiricek.com
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
David Mičan – Zahrada M
www.zahradam.cz
DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o.
www.b-dvorak.cz
In Alena Kasíková
www.akzahrady.cz

BB Com s.r.o.
www.bbcom.cz

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ

BRENS EUROPE, a.s.
www.brens.cz

Česká rada pro šetrné budovy, z.s.
www.czgbc.org

Dawyck s.r.o.
www.dawyck.cz

Česká zahradnická akademie Mělník
www.zas-me.cz

Dörken s.r.o.
www.dorken.cz

Mendelova univerzita Brno –
Zahradnická fakulta Lednice
www.zf.mendelu.cz

Firestone Building Products

Ing. Jaroslav Dvořáček – Zahradnické služby
www. hezka-zahrada.cz
Ing. Kristián Korner
www.korner.cz
Ing. Libor Vavřík – zahradnictví
www.zahradnictvi-vavrik.cz
Ivan Tachezy
www.tachezy.cz

Střední odborná škola Jarov
www.skolajarov.cz
FLORAVIL, s.r.o.

Střední škola zahradnická
Litomyšl
www.szat.cz

CHLEBIŠ s.r.o.
www.chlebis.cz
ICL Specialty Fertilizers
www.icl-sf.com

Střední zahradnická škola
Střední odborné učiliště s.r.o.
www.zahradnickaskola.cz

IRIMON
www.irimon.cz

Ivánek – Zeman v.o.s.
www.ivanek-zeman.cz

Střední zahradnická škola, Ostrava, p.o.
www.szas-ostrava.cz

Střední zahradnická škola Rajhrad
www.skolarajhrad.cz

KOŇAŘÍK Zeleň s.r.o.
www.konarikzelen.cz

ISOVER, Saint-Gobain
Construction Products CZ a.s.
www.isover.cz

PROPARK s.r.o.
www.propark.eu

ITTEC, s.r.o.
www.ittec.cz

Univerzitní centrum
energeticky efektivních budov
www.uceeb.cz

STROMMY COMPANY, s.r.o.
www.strommy.cz

Kloboucká lesní s.r.o.
www.klobouckalesni.cz

Zoologická zahrada hl. města Prahy
www.zoopraha.cz

Tree Green Silesia s.r.o.
www.treegreen.cz

Knauf Ins

TALPA – zahradnické služby s.r.o.
www.talpa-orlova.cz

Milan Valášek – miVAL
www.mival.cz

Legenda:

Člen Svazu za

MIMOŘÁDNÍ ČLENOVÉ

Člen odborné sekce Zelené střechy |

MGM Žilina s.r.o.
www.mgmzilina.sk

Člen As
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Vzdělávání – otevřené kurzy
Perenarium – tvorba trvalkového záhonu / Brno, 16. ledna
Prvním „otevřeným“ (to znamená, že kurz je přístupný nejen členům, ale i nečlenské veřejnosti) vzdělávacím programem roku 2020
byl workshop věnovaný tvorbě trvalkového záhonu. O toto téma je vždy velký zájem, a proto jsme ho přednostně nabídli našim
členům. Kapacita kurzu (20 míst) se naplnila během jednoho dne. Kurz vedla Mirka Svorová – zahradní architektka, spoluzakladatelka Atelieru Partero. Na základě velmi kladných ohlasů jsme se rozhodli uspořádat ještě jeden kurz, a to v Praze.

Druhově pestré porosty / Brno, 6. února a Praha 25. února
Druhově pestrým porostům, což je v poslední době vzhledem ke klimatickým změnám velmi aktuální téma, se věnovala naše
dlouholetá 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, tak i Praze.

Výsadba a péče o ovocné stromy / Brno, 11. února
Stálicí našeho vzdělávacího lektorského týmu je ovocnářský školkař, odborník
na staré odrůdy Stanislav Boček. Letos ve svém již tradičním semináři zdůraznil 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
se 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.

Výsadba dřevin / Brno, 18. února
Jednou ze základních zahradnických dovedností je výsadba stromu. Tomuto tématu se věnujeme každý rok a v roce 2020 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.

8

Svaz zakládání a údržby zeleně 2020
Výroční zpráva 2020

Řez ovocných dřevin / Dřevčice, 5. března
První březnový týden se v areálu firmy Realizace zeleně Dřevčice s. r. o uskutečnil odborný workshop věnovaný řezu ovocných
dřevin se specialistou na pomologii starých odrůd a ošetřování ovocných stromů Ondřejem Dovalou. Představen a k dispozici byl
na místě účastníkům sortiment zahradního nářadí potřebného k řezu od firmy IRIMON.

Dopolední část workshopu byla teoretická, odpolední praktická část obsahovala ukázky řezu ovocných stromů nejen v areálu
firmy, ale i v nedalekém sadu v Měšicích. Při praktické ukázce bylo velice zajímavé sledovat, jak důležité je vědět, co od řezu očekáváme, zda zvýšení plodnosti, provozní bezpečnost, či řežeme především z estetických důvodů.

Perenarium – tvorba trvalkového záhonu / Praha, 30. června
Koncem června jsme zopakovali úspěšný workshop s lektorkou Mirkou Svorovou, tentokrát na Střední odborné škole Jarov, v malešické botanické zahradě ve velmi příjemném prostředí Jiráskovy vily. Mirka Svorová pojala workshop především jako sdílení
zkušeností. Propojila tedy nejen své zkušenosti, ale i zkušenosti účastníků. Svým pozitivním a přátelským přístupem vytvořila
příjemnou atmosféru, zazněly cenné postřehy k plánování, kompozici v zahradě, použití trvalek a jejich životnosti. Byly zmíněny
i tipy vhodných kombinací, dostupnost sortimentu a inspirační zdroje. Workshop byl zakončen procházkou s Eduardem Chvostou,
zástupcem ředitelem Střední odborné školy Jarov, který nás s odborným komentářem provedl po sbírkách botanické zahrady.

TOUR de PERENY / Průhonice, 11. a 13. srpna
V polovině srpna jsme uspořádali již tradiční
exkurzi s názvem „TOUR de PERENY“ s Adamem Barošem v Dendrologické zahradě
v Průhonicích. Tento úspěšný workshop jsme
pro velký zájem zopakovali dvakrát, tentokrát v období plného léta. Hlavním cílem
a tématem exkurze byly extenzivní trvalkové výsadby nad Černým rybníkem, kde převládaly a dominovaly kvetoucí druhy prérií.
Odpolední část exkurze vedla pod koruny
stromů do podrostů stinných výsadeb, kde
jsme mohli obdivovat úžasné struktury a barevné kombinace zelených tónů u podrostových druhů a projít si zahradu doslova „bosou
nohou“. Dendrologickou zahradu jsme prošli
křížem krážem, nechyběla ani zastávka u letniček z přímých výsevů. Tato exkurze je vynikajícím praktickým terénním workshopem,
kde je možné shlédnout novinky i stálý sortiment. Téma trvalek je stále aktuální a jejich
použití ve výsadbách je dnes již nedílnou
součástí projektování i realizací.
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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

Informace o projektu
Jedním z cílů, které si Svaz zakládání a údržby zeleně při svém vzniku vytkl, je zvyšovat odbornou úroveň svých členů. Snažíme se
k tomu využívat i možností, které poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, potažmo Evropská unie. Od 1. června 2019 realizujeme projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost, výzvy „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II!“, která si klade za cíl
„zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a sladit kvalifikační úroveň pracovní síly s požadavky trhu
práce. “ Projekt Hortulanus 2021 – odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně byl podpořen částkou 11 584 219 Kč.
Do projektu se mohou průběžně zapojovat i noví členové SZÚZ.
Do března 2022 budou zaměstnanci více než čtyřiceti členských firem mít možnost bezplatně absolvovat kurzy a školení v šesti
oblastech. Podporovanou cílovou skupinou jsou zaměstnanci členů Svazu zakládání a údržby zeleně – obchodních společností,
zaměstnanci OSVČ (pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem v době konání kurzu je nutné doložit pracovní smlouvou nebo
dohodou o pracovní činnosti, DPP je nepřípustná). Kurzy jsou buď otevřené, což je kurz nabízený volně na trhu, skupina účastníků
kurzu se obvykle skládá z na sobě nezávislých zájemců o kurz. To znamená, že jsou určené i pro účastníky mimo SZÚZ, nebo jsou
to kurzy uzavřené, pouze pro zaměstnance členů SZÚZ.
Ve chvíli, kdy se členská firma do projektu zapojí (tzn. začne posílat své zaměstnance na školení), stává se příjemcem podpory de
minimis. Výše podpory je stanovena před začátkem vzdělávání, a to na základě naplánovaného vzdělávání. Pokud se podpora
nevyčerpá v plné výši, bude po ukončení projektu snížena podle skutečně absolvovaných kurzů.

Výběrová řízení
Dne 21. ledna 2020 jednala hodnotící komise ve složení Ing. Jana Šimečková, Karel Fučík, Mgr. Tomáš Hebký, Ing. Michaela Brázdová, která posoudila splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a provedla hodnocení nabídek na další vzdělávací oblasti. Veškeré
dokumenty související s výběrovým řízením jsou uveřejňovány na webu Portál pro vhodné uveřejnění www. vhodne-uverejneni. cz.
Dodavatelem v oblastech Technické a jiné odborné vzdělávání, Účetní, ekonomické a právní kurzy a Obecné IT dovednosti se
stala společnost Everesta s. r. o., která je i dodavatelem jazykového vzdělávání, na základě výběrového řízení v roce 2019.
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 představám zapojených
subjektů o lokalitě, kde zaměstnanci budou kurzů účastnit.

Kontaktní informace:
Veškerou komunikaci za technické kurzy zajišťuje společnost Kanu systém s. r. o., a to Bc. Lucie Dočekalová, mobil: +420 776 376 573,
mail: docekalova@kanu. cz
Informace ke kurzům JAZYKOVÝM, ÚČETNÍM, EKONOMICKÝM, PRÁVNÍM a MANAŽERSKÝM nebo OBECNÉ IT poskytuje Ing. Michaela Brázdová, mobil: +420 725 745 421, mail: brazdova@szuz. cz
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Omezení aktivit projektu kvůli pandemii covidu-19
Od poloviny března vstoupila v platnost karanténní opatření, omezení se dotklo i plánovaných školení v projektu Hortulanus. Proto
jsme původně optimisticky plánovali první školení od poloviny dubna, což se ovšem nepodařilo
Ve snaze restartovat program vzdělávání zaměstnanců členských firem jsme koncem srpna a v září uskutečnili tři setkání v Brně
(31. 8. ) v Praze (9. 9. ) a v Ostravě (15. 9. ). Informovali jsme zapojené subjekty, jak probíhá plánování kurzů, upozornili na některá
úskalí, na která jsme narazili především u autoškol a shrnuli další důležité body týkající se projektu. Všech setkání se zúčastnila také
Ing. Dagmar Zemanová ze společnosti Kanu system s. r. o., která je dodavatelem technických kurzů. Vzhledem k bouřlivé a stále se
měnící situaci jsme se rozhodli, že plánovacím obdobím bude maximálně šest měsíců. Ze zkušeností jsme se po konzultaci s externími dodavateli rozhodli připravit většinu kurzů jako uzavřené, tzn. určené jenom pro členy SZÚZ, kteří jsou do projektu zapojeni.
Poté, co jsme se v září sešli, abychom plánovali kurzy, které můžeme realizovat v maximálním počtu 12 účastníků, se v polovině
října tato možnost opět rozplynula. Jedinou možností, kterou nám po polovině října povolili z projektu realizovat, byla on-line výuka, ovšem za určitých pravidel. Podmínkou pro využívání dotace je nutnost nahrávání online výuky po celou dobu jejího konání
+ print screen obrazovky na začátku a na konci lekce. Jelikož je potřeba kurzy pro dokladování nahrávat, je potřeba, aby na začátku
každého školení zaznělo představení lektora i jednotlivých účastníků a jejich souhlas s nahráváním školení.
Pouze za těchto podmínek lze dále realizovat kurzy po dobu nouzového stavu, a čerpat tak peníze, které již jsme pro grant obdrželi. Režijní náklady stále běží, ale pokud se kurzy nerealizují, není je z čeho hradit. V případě, že tyto podmínky nejsme schopni
naplnit, nelze kurzy uhradit z dotace.

Zprávy o realizaci projektu
Ve zprávě o realizaci (Zor 2) za období 1. 12. 2019–31. 5. 2020 jsme uplatnili za zrealizované ukončené kurzy (celkem 1294 osobohodin) částku ve výši 210 976 Kč. V prosinci jsme připravovali podklady k další zprávě o realizaci (Zor 3), kterou jsme předkládali
za období 1. 6. 2020 – 30. 11. 2020. Za těchto šest měsíců jsme zrealizovali kurzy v rozsahu 1538,5 osobohodin, za které si můžeme
nárokovat částku ve výši 465 064 Kč.
Celkem jsme tedy vyčerpali za ukončené kurzy v obou monitorovacích období 676 040 Kč z přidělených 11 584 219 Kč.
Do vzdělávání se zapojilo 116 účastníků z 46 firem.

Pokud jde o plnění tzv. indikátorů, ke kterým jsme se zavázali, je to poněkud horší. Z plánovaného počtu 229 účastníků (počítají se
ti, kteří absolvovali alespoň 40 hodin vzdělávání) máme splněno 16 účastníků, ve věku nad 54 let jsme dosáhli počtu 3 z plánovaných 23 účastníků nad 53 let (těch, kteří absolvovali alespoň 40 hodin).
Realizovaných kurzů nebylo mnoho, s ohledem na zahradnickou sezónu a komplikace spojené s pandemií. Za toto monitorovací
období se podařilo se zrealizovat kurz Letničky, Cash flow, Ekonomické minimum, Veřejné zakázky, Dlažby z přírodního kamene,
Obchodní dovednosti, typologie zákazníka, Právní minimum, Mzdové účetnictví, Novinky v daních a účetnictví. Dále probíhaly
jazykové kurzy, které měly velice časté přechody z prezenční výuky na online výuku.
Projekt Hortulanus oficiálně končí v březnu 2022, pokud nedojde vzhledem ke koronakrizi k jeho prodloužení, což je pravděpodobné. Bohužel v dané situaci, která opravdu nebyla lehká pro nikoho, nám nezbývalo než kurzy dál realizovat ve formě, která je
přípustná i z hlediska vládních nařízení, a to formou elektronického vzdělávání, kterou můžeme využívat do 30. 6. 2021.
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Přehled realizovaných kurzů

Trvalkové záhony – technologie, vhodné druhy

Příjmení
a jméno
lektora/lektorů
Ing. Adam Baroš

Datum
zahájení
kurzu
14/1/2020

Počet
hodin
výuky
8

Trávníky – zakládání a péče

Ing. Josef Straka

20/1/2020

8

Letničky – záhony z přímých výsevů

Ing. Kristýna Klasová, Ph. D.

22/1/2020

8

Trávníky – zakládání a péče

Ing. Josef Straka

23/1/2020

8

Choroby a škůdci okrasných dřevin

doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph. D.,
Ing. Jakub Beránek, Ph. D.

4/2/2020

16

Název vzdělávacího kurzu

Nezpevněné povrchy cest – mlaty, MZK

doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc.

12/2/2020

8

Druhově pestré porosty

Ing. Marie Straková, Ph. D.

18/2/2020

8

Kalkulace a rozpočtování v ZAKA

Rostislav Ivánek

19/2/2020

16

Kalkulace a rozpočtování v ZAKA

Rostislav Ivánek

19/2/2020

16

Druhově pestré porosty

Ing. Marie Straková, Ph. D.

20/2/2020

8

Nezpevněné povrchy cest – mlaty, MZK

doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc.

21/2/2020

8

Nezpevněné povrchy cest – mlaty, MZK

doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc.

21/2/2020

8

Výsadba a řez stromů v urbanizovaném prostoru

Bc. Petr Neumann, DiS.,
Ing. Martin Vlasák, Ph. D.

3/3/2020

16

Opakovací školení na obsluhu motorových pil a křovinořezů

Pavel Kočí

22/4/2020

5

Obsluha motorové řetězové pily a křovinořezu

František Slepánek

5/5/2020

40

Novinky v daních a účetnictví

Kateřina Porubanová, DiS.

21/5/2020

8

Daň z příjmu právnických osob

Kateřina Porubanová, DiS.

27/5/2020

8

Angličtina – úroveň B1

Helena Šimorová

2/10/2019

41

Angličtina – úroveň B1

Dita Tománková

3/10/2020

51

Trvalkové záhony – technologie, vhodné druhy

Ing. Adam Baroš

14/1/2020

8

Trávníky – zakládání a péče

Ing. Josef Straka

20/1/2020

8

Letničky – záhony z přímých výsevů

Ing. Kristýna Klasová, Ph. D.

22/1/2020

8

Trávníky – zakládání a péče

Ing. Josef Straka

23/1/2020

8

Choroby a škůdci okrasných dřevin

doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph. D.,
Ing. Jakub Beránek, Ph. D.

4/2/2200

16

Nezpevněné povrchy cest – mlaty, MZK

doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc.

12/2/2020

8

Druhově pestré porosty

Ing. Marie Straková, Ph. D.

18/2/2020

8

Kalkulace a rozpočtování v ZAKA

Rostislav Ivánek

19/2/2020

16

Kalkulace a rozpočtování v ZAKA

Rostislav Ivánek

19/2/2020

16

Druhově pestré porosty

Ing. Marie Straková, Ph. D.

20/2/2020

8

Nezpevněné povrchy cest – mlaty, MZK

doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc.

21/2/2020

8

Nezpevněné povrchy cest – mlaty, MZK

doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc.

21/2/2020

8

Výsadba a řez stromů v urbanizovaném prostoru

3/3/2020

16

Opakovací školení na obsluhu motorových pil a křovinořezů

Bc. Petr Neumann, DiS.,
Ing. Martin Vlasák, Ph. D.
Pavel Kočí

22/4/2020

5

Obsluha motorové řetězové pily a křovinořezu

František Slepánek

5/5/2020

40

Novinky v daních a účetnictví

Kateřina Porubanová, DiS.

21/ 5/2020

8

Daň z příjmu právnických osob

Kateřina Porubanová, DiS.

27/5/2020

8

Angličtina – úroveň B1

Helena Šimorová

2/10/2019

41

Angličtina – úroveň B1

Dita Tománková

3/10/2020

51
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Veletrhy, výstavy
Zelená burza / Brno, 15. ledna
Zelená burza na brněnském výstavišti je zahradnická kontraktační výstava, na které se prezentují členské firmy Svazu
školkařů České republiky a přímo nabízejí své výpěstky k velkoobchodnímu prodeji. Pořadatel, tedy Svaz školkařů, nám
umožňuje v rámci vzájemné spolupráce prezentaci našeho
profesního sdružení, našich členů a aktivit.

Veletrh Infotherma / Ostrava, 20.–23. ledna
Na Výstavišti Černá louka v Ostravě se uskutečnilo již
27. pokračování Infothermy, tradičně věnované vytápění,
úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných
zdrojů v malých a středních objektech. Poradenství ohledně
zelených střech poskytovaly na stánku severomoravské firmy
Ivánek–Zeman, Zahrady Hanýz, Z-green service a Ivan Tachezy. Odborná sekce Zelené střechy podpořila jejich účast příspěvkem 10 000 Kč, zbytek nákladů za stánek se rozpočítal
mezi přítomné firmy.

Veletrh Střechy Praha / 6.–8. února
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 roce 2020 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. 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 sloužily postery
s oceněnými díly soutěže Zelená střecha roku 2019. Tuto soutěž pořádá odborná sekce Zelené střechy od roku 2014.
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Moravskoslezské putování
Setkání členů – moravskoslezská oblast / Vojkovice, 28. února, 24. dubna
Z iniciativy Rostislava Ivánka se sešlo přes 20 členů z převážně moravskoslezského kraje na neformálním obědě v restauraci U koníčka v podhůří Beskyd. Smyslem setkání bylo především naplánovat exkurzi, která byla na programu ve dnech 11.–13. června
na severní Moravě, dát tipy na členské realizace, které bychom mohli účastníkům ukázat, doporučit ubytovací i stravovací zařízení
a zejména naplánovat překvapení či spíše realizaci dárku pro ty, kteří na exkurzi přijedou.
Ve středu 18. 3. Vláda ČR přijala další mimořádná opatření v rámci boje proti šíření koronaviru, ale dne 23. 4. rozhodla, že se od 24. 4.
může shromažďovat 10 cizích lidí na veřejném prostranství, pokud skupina zachová odstup 2 metry. Proto mohli moravskoslezští
členové dopoledne na zahradě u pana sládka pivovaru Koníček provést dohodnuté práce a odpoledne uvařit posilňující, na minerály a živiny bohatý nápoj.

Exkurze členi členům, Moravskoslezské putování / 10.–12. června
Červnová exkurze je již tradiční akcí, kterou pořádáme ve spolupráci s dvojící zahradních architektů Radka Fingerová & Petr Mičola
a některou místní členskou zahradnickou firmou. V Moravskoslezském kraji se role hostitelů ujalo hned několik firem. Čtvrteční
odpolední program byl v režii manželů Dvořákových z firmy DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s. r. o. a páteční v režii Rostislava Ivánka
ze společnosti Ivánek-Zeman v. o. s. Zcela mimořádným počinem byla akce asi dvaceti členských regionálních firem, kteří pro své
kolegy uvařili vynikající pivo jedinečné chuti a pojmenovali ho Zahradníček.
Účastníci exkurze za odborného výkladu krajinářského architekta Lubomíra Rychtara navštívili Raduň – klasicistní oranžerii s okrasnou zahradou a komorním přírodně-krajinářským parkem, které pro své kompoziční a dendrologické kvality patří k nejvýznamnějším památkově chráněným místům Moravskoslezského kraje. Další zastávkou byl zámecký areál v Hradci nad Moravicí – rozlehlý
anglický park, jehož základy byly vytvořeny na počátku 19. století, po dokončení empírové přestavby zámku. Svou rozlohou patří
k největším zámeckým parkům v České republice.
Druhý den jsme putovali autobusem směr Ostrava se zastávkou na nově upravené návsi v obci Velká Polom z pera Atelieru38. Další
cesta vedla do místa realizace soutěže Lipová ratolest z roku 2014 – parčíku za Mephacentrem v Ostravě Porubě.
Hornické muzeum Landek Park je největší podnikové muzeum v České republice. Nachází se v Petřkovicích u Ostravy pod vrchem
Landek. Lokalita, navržená na zařazení do seznamu UNESCO, obsahuje zachovalý areál Dolu Anselm, kam jsem se také podívali.
Exkurze pokračovala návštěvou členské firmy DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s. r. o. v Petřkovicích, kde nás provázel spolumajitel
Bohuslav Dvořák nejen areálem firmy, ale i školkou o výměře 10 ha, se zavlažováním a sněžnou jámou, kde pěstují sadební materiál
lesnický a krajinářský. Navštívili jsme také medárnu.
V pátek vedla naše cesta do revitalizované klášterní zahrady v Příboře. Obnovu zahrady podle projektu týmu Ing. Pavly Kašubové
a Q studia Nový Jičín prováděla v letech 2014–15 firma NOSTA se svými subdodavateli. Zahradnické práce jsou dílem zahradníků
z firmy Zahradnictví Vavřík z Frýdlantu nad Ostravicí, závlahy dodávala firma Ivánek-Zeman z Žabně. Cílem revitalizace zahrady
byla obnova vycházející z křížové dispozice historické koncepce zahrad, včetně naznačení původních účelů jednotlivých ploch
a objektů. Finální ztvárnění horní zahrady se odkazuje k filozofii piaristů a jejich působení v oblasti vzdělávání především chudého
lidu. Motto jejich řádu „Zbožnost a vzdělání“ lze nalézt v zahradě v dynamické formě jednoho z vodních programů kašny ve formě
vzkazu Morseovy abecedy. Rozšíření původního areálu piaristů o dolní zahradu starého sadu vytvořilo předpoklad propojení zahrad i budovy kláštera s historickým jádrem města. Tato část je jakýmsi myšlenkovým pokračováním piaristické filozofie. Hlavními
motivy jsou sad, potok a symbolické okno do zahrady.
Další cesta nás zavedla do boutique hotelu Mezi plůtky v Čeladné a do zahrad mateřských škol. Cesta skončila v restauraci U koníčka ve Vojkovicích, kde se pokračovalo v ochutnávání zahradnického speciálu.
Všichni víme, že naši Zemi máme velmi hezkou, tam i tady, nejen sever Moravy a Slezsko.
Kdoví co nás čeká někdy někde příště, však spatříme krásu, to vím zcela jistě.
Zas setkáme se s přáteli a kamarády, zažijeme veselí a to, jak se máme rádi…
Není to tak těžké v tom Zemském ráji, na jihu či na severu, v libovolném kraji.
Těšilo nás, že jste u nás tu chvíli byli, putovali, jedli, bavili se, pivo s námi pili…
Za regionální firmy Rosťa Ivánek
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ELCA – European Landscape Contractors Association
SZÚZ je členem ELCA – European Landscape Contractors Association od roku 2001. Pod vedením prezidenta ELCA Henrika Bose
(Finsko) a vedoucí kanceláře Marie Mertens (Belgie) ELCA velmi rychle přešla do virtuálního prostoru, což ji dodalo na akceschopnosti. On-line se uskutečnilo zasedání Presidia (srpen) a 29. října i setkání ředitelů jednotlivých asociací.

Naděje jménem Green Deal
Stejně jako mnoho jiných odvětví, naději pro budoucí uplatnění a rozvoj oboru spatřuje ELCA (a její členské země) v evropské „zelené politice“. Proč? Mimo jiné proto, že tato politika propaguje a podporuje přírodě blízká řešení, což je právě parketa pro zahradníky
– krajináře (landscapers).
Taky proto poslali představitelé ELCA dopis evropskému komisaři Fransi Timmermansovi, který má Green Deal v referátu a představili v něm obor zahradní a krajinářská tvorba jako ten, který může přispět k naplňování cílů vytčených v Green Deal. Zároveň vyzvali
členské asosiace, aby dopis využili k představení národních asociací a oslovení místní politické reprezentace
Strategické cíle ELCA v souvislosti s Green Deal
– Spojit se s pracovníky evropských institucí pracujících na legislativních a jiných principech v souvislosti se zelenou dohodou
– Stát se partnerem / poradcem při vývoji nových nápadů v oblasti zelené infrastruktury
– Získat finance např. pro překlad a distribuci informací od člena ELCA asociacím sdruženým v ELCA (v současnosti příručky Nizozemska)
– Post Corona: uspořádat seminář o zeleném městě v Evropském parlamentu pod záštitou jednoho nebo několika poslanců EP
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Spojme se
ELCA stojí v čele iniciativy soGreen, která by měla spojit veškeré zahradnické a krajinářské asociace v Evropě i ve světě. „Zahájení
činnosti této mezinárodní organizace pro „zelený průmysl“ bylo jedním z největších cílů mého působení ve funkci prezidenta
ELCA“, komentoval iniciativu Henrik Bos. V této iniciativě je i EFB, jehož členem je naše Sekce Zelené střechy a IOB, jehož členem je
ABAJ. Svaz zakládání a údržby zeleně je tedy momentálně takovým soGreen v rámci České republiky.

SZÚZ a Park roku jako inspirace
Naše soutěž Park roku posloužila ELCA jako inspirace pro vyhlášení soutěže THE GREEN
PARK, která bude spojena s veletrhem Paysalia ve Francii (2021). Do soutěže THE GREEN
PARK vyšle každá členská země ELCA jedno dílo, díla budou prezentována na internetu
a o vítězi rozhodnou svými hlasy členové Výboru firem ELCA.
Commitee of Firms ELCA CoF – Výbor firem
Výbor firem pro svoje členy organizoval on-line konference jednou měsíčně. Výbor firem
organizuje také nejen výměnu pro studenty, ale i pro majitele a zaměstnance firem, tato
výměna je možná pouze pro členy CoF.
ELCA plánuje propojení firem, které jsou „trendsettery“ v jednotlivých svazech. Slibuje si
od toho sdílení nápadů, nových přístupů, technologií, systémů řízení. Propojením lze potom
tato know-how poskytnout i menším firmám, které na vlastní vývoj nemají prostředky.
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Lipová ratolest, 22.–24. září, Bystřice
S O U T Ě Ž M L A DÝC H Z A H R A D N Í K Ů 2 0 2 0

22. –24. 9. 2020
Již jedenáctý ročník soutěže pro studenty středních zahradnických škol se uskutečnil 22.–24. 9. v Bystřici u Benešova. Deset soutěžních družstev z celé republiky upravilo za tři dny plochu poblíž Ješutova náměstí, kde před kostelem sv. Šimona a Judy vznikl
nový parčík, který byl slavnostně otevřen po skončení soutěže. „Děkujeme všem, kteří se podíleli na vzniku tohoto pro naše město
výjimečného díla. “ Těmito slovy zahájil slavnostní vyhlašování výsledků letošního ročníku soutěže mladých zahradníků Lipová
ratolest starosta Bystřice Michal Hodík. Třicítka studentů většinou ze středních zahradnických škol z celé republiky během tří dnů
dokončila parčík, kde již byly připraveny mlatové cesty, osvětlení, závlaha. Studenti vydláždili místa pod lavičkami, upevnili lavičky,
položili kobercový trávník, vysázeli stromy, keře a květiny. Po celou dobu výkony soutěžících sledovala a hodnotila odborná porota,
která po skončení soutěže ocenila ty nejlepší. Některé školy, které se soutěže tradičně zúčastňují, se kvůli koronaviru ze soutěže
odhlásily a na jejich místo nastoupili členové ze Sekce mladých zahradníků.
Díky jedinečnému úsilí všech zúčastněných, podporovatelů, sponzorů a fandů projektu Lipová ratolest a s trochou toho zahradnického štěstí se povedlo akci uspořádat a dokončit.

Letošní ročník měl ze zahradnicko-organizačního hlediska na starosti Jaromír Nigrin, který
se celého úkolu zhostil s precizností jemu
vlastní. Zdatně mu sekundoval jeho tým
a autor projektu Vítek Dvořák.
Členy odborné poroty z řad SZÚZ byli Karel
Fučík, David Mičan, Petr Neumann a Jaroslav
Pešička. Soutěžící hodnotil i autor projektu
Vít Dvořák a za investora Miroslav Burda
z Technických služeb města Bystřice.
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Výsledky soutěže
Pořadí mezi školami
Zlatá medaile
Česká zahradnická akademie Mělník – střední škola a vyšší odborná
škola: Tomáš Pražák, František Štěpánek, Richard Papež
Stříbrná medaile
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl: Eliška Haláková,
Martin Lněnička, Bedřich Mertlík
Bronzová medaile
Střední škola zahradnická Kopidlno: Jana Lambertová, Lucie
Živnůstková, Petr Zezulka
Bronzová medaile
Střední zahradnická škola Ostrava: Tereza Stelmachová, Michal
Pavlíček, Ondřej Demel

Pořadí mezi členy Sekce mladých zahradníků
Zlatá medaile: Václav Koudelka, Michaela Samcová, Jan Rotter
Stříbrná medaile: Ondřej Šindelář, Václav Kolář, Alžběta Kotlabová
Stříbrná medaile: Martin Straka, Petr Kristlík, Dominik Kaše

SOUTĚŽ PODPORUJÍ
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Zahrada roku 2020
Soutěž Zahrada roku hledá zahrady, na kterých se myšlenkově a názorově potkali majitelé se zahradními architekty, jejichž představy dokázali úspěšně zhmotnit zahradníci. Přestože zahrady vnímáme jako ryze soukromý prostor, jsou nedílnou součástí naší
krajiny, městské i venkovské. Soutěž, kterou pořádá profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně, chce ukázat, že úspěšná
a kvalitní tvorba zahrad v sobě spojuje umění i řemeslo.

Současná doba obrací pozornost všech lidí od cest dalekých k cestám blízkým a nejblíž má každý svou zahradu. Možná i proto
v roce 2020 přihlásili autoři projektů či realizátoři patnáct zahrad, což je nejvíce v historii soutěže. Členové poroty zahrady navštívili
začátkem září a ocenili osm zahrad, to svědčí o vysoké úrovni tohoto ročníku. Soutěž přinesla spoustu inspirativních a různorodých
příkladů zahrad nejrůznějších stylů i velikostí.
Porotci hodnotili kompozici zahrad, jejich návaznost na dům a okolí, posuzovali, zda vysázené rostliny odpovídají stanovištním
podmínkám, kvalitu provedených prací a také zjišťovali, zda jsou zahrady funkční a zda vyhovují potřebám majitelů. Na základě
dosažených bodů pak porotci udělili zlaté, stříbrné a bronzové medaile. Vzhledem k tomu, že úroveň zahrad byla na jednu stranu
velice vyrovnaná, na druhou stranu byly zahrady nejrůznější velikosti a charakteru, porotci nakonec udělili dvě zlaté, čtyři stříbrné
a jednu bronzovou medaili. Všechny ceny jsou čestné. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 18. září ve vile Löw-Beer v Brně.
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Členové odborné poroty:
Porotu jmenuje představenstvo Svazu zakládání a údržby zeleně ve spolupráci s významnými oborovými organizacemi a institucemi.
Ing. Radmila Fingerová – autorizovaná krajinářská architektka, vysokoškolská pedagožka na Fakultě architektury ČVUT na Ústavu krajinářské architektury.
Ing. Petr Halama – majitel firmy DIKÉ ZAHRADY s. r. o., projektant a realizátor, předseda
představenstva Svazu zakládání a údržby zeleně.
Ing. Daniel Matějka – autorizovaný krajinářský architekt, praktikující projektant, akademický a vědecko-výzkumný pracovník na Ústavu plánování krajiny Zahradnické fakulty
MENDELU, předseda neziskové organizace naOkraji – o krajině na okraji.
Ing. Petr Mičola – autorizovaný krajinářský architekt, majitel a jednatel ateliéru Gerten s. r. o.,
publicista, autor odborných článků a knihy Zahrady a jejich příběhy.
Ing. Ondřej Nečaský – autorizovaný krajinářský architekt a člen České asociace krajinářských architektů. Od roku 2018 pracuje jako krajinářský architekt na oddělení Územního
plánu KAM Brno.

Výsledky soutěže Zahrada roku 2020
Mimořádná cena
Zahrada u vily Františka Langera v Praze
za citlivou rekonstrukci historické zahrady a významný přínos k záchraně
dědictví české krajinářské architektury
Autoři projektu: Ing. Jana Pyšková, Ing. Tereza Antošová,
spoluautor bylinného patra Ing. Ondřej Fous
Zhotovitel: Zahradní Architektura Kurz s. r. o.

Zlaté medaile
Zahrada u funkcionalistické vily v Hodkovičkách
Autoři projektu: Land05 s. r. o. – Ing. Martina Forejtová,
spolupráce Ing. Pavlína Kozáková, Ing. Radek Prokeš, Ph. D.
Zhotovitelé: GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r. o., STAVBY LORENC s. r. o.

Atrium za branou v Litomyšli
Autoři projektu: Atelier Partero s. r. o.
Zhotovitel: Ing. Miroslav Brabec
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Stříbrné medaile
Zahrada Scandi v Přehvozdí
Autoři projektu: Atelier Partero s. r. o.
Zhotovitel: Ing. Miroslav Brabec

Zahrada u vily Košťál na Babě
Autoři projektu zahrady: Martina Forejtová (Land05 s. r. o. ), Filip Hejduk,
Luciano Giubbilei, James Horner
Zhotovitel: GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s r. o.
Zhotovitelé: Kropítko – Pavel Řezáč, DiS. – závlahový systém
Projekt rekonstrukce domu a terasy: Magdalena Rochová, Radek
Jaroušek (ateliér JRA Jaroušek Rochová architekti)

Zahrada nad údolím v Trutnově
Autoři projektu: Ing. Tomáš Jiránek, Ing. Jitka Jiránková
Zhotovitel: New Visit s. r. o.

Zahrada ve Vizovických vrších
Autoři projektu: Anima Horti s. r. o.
Zhotovitel: Anima Horti s. r. o.
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Bronzová medaile
Zahrada u vodní hladiny v Hradci Králové
Autoři projektu: Ing. Ferdinand Leffler, Ing.
Bc. Nataliia Gnievysheva
Zhotovitel: OK ZAHRADY s. r. o.

Natalia Vataščinová,

Čestné uznání
Zahrada doteku krajiny
Čestné uznání za osobitý a citlivý vstup moderní architektury
do prostoru staré zahrady, zdůraznění Genia loci místa
a filozofie nezasahování
Autoři projektu: Ing. Daniel Petr (PETR & LÁZNIČKOVÁ,
zahradní architekti)
Zhotovitelé: Gabriel s. r. o.
Další zhotovitelé: Zahradnictví Klos Nový Jičín (dodavatel trávníku)

Zahrada s vodními hrátkami v Pyšelích
Čestné uznání za vtipné a inspirativní řešení vodní cesty a drobného
detailu kaskády umístěné v kamenné zídce
Autor projektu: Ing. Pavel Kadlas
Zhotovitel: Jaromír Nigrin, Ing. Pavel Kadlas
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STATUT ČASOPISU INSPIRACE
I. PRÁVNÍ POSTAVENÍ
1. Odborný časopis Inspirace (dále časopis) je tiskové periodikum, jehož vydavatelem je Svaz zakládání a údržby zeleně, z. s. (dále
SZÚZ). Vydávání časopisu je povoleno rozhodnutím MK ČR, registrační číslo MK ČR E 15535, ISSN 2464-5893.
2. SZÚZ se při vydávání časopisu řídí Zákonem č. 46/2000 Sb. (Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku
a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).

II. ZAMĚŘENÍ
1. Posláním časopisu je být moderním profesním periodikem zprostředkovávajícím informace, rady a zkušenosti z oblasti zahradní a krajinářské tvorby a naplňovat hlavní poslání SZÚZ spočívající ve zvyšování vážnosti, kvality a významu zahradní a krajinářské tvorby v České republice.
2. Časopis dále naplňuje účel SZÚZ uvedený ve Stanovách SZÚZ, a to zvyšovat odbornou úroveň členů SZÚZ, respektive oboru
zahradní a krajinářská tvorba v České republice a zabezpečovat činnosti a služby podle potřeb a zájmů svých členů, jde zejména o činnosti informační, poradenské, výchovně vzdělávací, propagační a jiné.

III. CÍLOVÁ SKUPINA ČTENÁŘŮ






Státní správa a samospráva
Zahradnické firmy
Stavební firmy
Školy, studenti, knihovny
Projektanti, architekti, krajinářští architekti

Inspirace 1/2020
Petrklíče – nedoceněné univerzální krásky / Adam Baroš, Ivana Barošová
Závěrečný průhled do historie: Být či nebýt / Petr Mičola
Anketa k 30. výročí sametové revoluce
Rozhovor s Pavlem Šimkem
Management městské zeleně: nástroje a koncepční přístup / Lukáš Štefl, Pavel Šimek
Proč se (ne)bát architektonické soutěže / Karla Kupilíková, Jana Říhová
Letničkové záhony z přímého výsevu / Kristýna Klasová, Tatiana Kuťková
Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality suchých půd / Petr Salaš, Tomáš
Vymyslický, Martin Lošák, Miroslav Pekař, Tomáš Litschmann
Choroby a škůdci smrku / Ivana Šafránková
Vysadit strom nestačí, důležitá je i osvěta, zapojení veřejnosti, finance a následná péče
/ Jana Niebauerová
Kvalifikovaný odhad hodnoty zakázky v oboru ZAKA, aneb jak na cenový nástřel / Rostislav Ivánek
Mokřadní záhony / Michal Šperling
Zelené střechy pro Brno / Ondřej Šimeček
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Inspirace 2/2020
Koupací jezírko roku 2020
Vodní a mokřadní rostliny nejen pro zahrady / Jiří Žlebčík
Zelené vize – I / Petr Mičola
Kruh, který se neuzavírá / Ondřej Šimeček
Příprava stromů na stavební zásahy
Choroby a škůdci buku / Ivana Šafránková
Pasport zeleně / Lukáš Štefl, Pavel Šimek
Kalkulace: trvalkové štěrkové záhony / Rostislav Ivánek
Dotační možnosti v oblasti zeleně / Lucie Leikepová Tomčíková
Rozhovor s Petrem Kučerou

Inspirace 3/2020

CENA 70 Kč / ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 260 Kč

Zelená střecha roku 2020
Méně plastu, víc vody a pavouků (Zelené střechy trendy)
Územní plán a zeleň, jak se to „rýmuje“ / Ing. Vladimír Mackovič
Choroby a škůdci modřínu / Ivana Šafránková
Plán péče a náklady na udržovací péči / Lukáš Štefl, Pavel Šimek
Pravidelná, následná péče o zeleň: kalkulace / Rostislav Ivánek
Vysoké trvalky a jejich použití / Adam Baroš
Život mezi kolejemi: zelené tramvajové pásy / Ondřej Šimeček
Zelené vize – II / Petr Mičola

Inspirace
ČÍSLO 4 | 2020

Časopis Svazu zakládání a údržby zeleně

KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

historie | současnost | trendyy | rostlinyy | technologie
g | názoryy

Inspirace 4/2020
Životnost či úmrtnost mladých stromů ve městech: Jak ovlivňuje současnou výsadbu?
/ Ondřej Šimeček
Dendrologický průzkum a pěstební opatření / Lukáš Štefl, Pavel Šimek
Choroby a škůdci vrby / Ivana Šafránková
Více než století prověřené a stále skvělé odrůdy trvalek / Adam Baroš
Co znamená zvýšení minimální mzdy / Rostislav Ivánek
Zelené vize – III / Petr Mičola
Plocha zelených střech v České republice roste
Louky, meze, valy: Jak pokračuje boj proti suchu a erozi v moravské krajině
Lipová ratolest 2020

ZELENÉ VIZE
LOUKY, MEZE, VALY
ŽIVOTNOST STROMŮ VE MĚSTECH
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Sekce Zelené střechy
Zelené střechy – vize pro budoucnost
Projekt podpořený Ministerstvem životního prostředí, číslo rozhodnutí 117/32/20
Částka: 237 822 Kč
Hlavním cílem projektu bylo získat aktuální zahraniční zkušenosti s budováním zelených střech a zprostředkovat je odborné veřejnosti v České republice. Prostřednictvím soutěže Zelená střecha roku jsme také chtěli upozornit na to, že i v České republice je řada
osvícených investorů, kteří na svých objektech chtějí zelené střechy, schopných projektantů, kteří je umí navrhnout a kvalitních
firem, které umí zelené střechy vybudovat. K dosažení cíle byl projekt rozdělen do několika aktivit:

Soutěž Zelená střecha roku 2020
V rámci sedmého ročníku soutěže vybírala odborná porota Zelenou střechu roku, a to z rekordních jednadvaceti přihlášených děl.
Kategorii Veřejná zelená střecha ovládla polyfunkční budova v areálu společnosti KOMA MODULAR ve Vizovicích, která původně
tvořila český pavilon na světové výstavě EXPO 2015. Stříbrné medaile putují do Prahy za střechu Paláce Špork v historickém centru
a střechu na garážích u kanceláří ateliéru Jakub Cigler Architekti. Bronzem se pyšní veřejný park na podzemních garážích Office
parku Vlněna v Brně.
O obsazení stupňů vítězů rozhodlo pět členů odborné poroty, kteří si přihlášená díla prohlédli ve dnech 16.–18. června.
Svého favorita si mohla zvolit také veřejnost. Soutěžící díla totiž od června do srpna zápolila o přízeň lidí na webu www. zelenastrechroku. cz. Cenu veřejnosti si díky 10 863 hlasům odnesla střešní zelená terasa na nástavbě bytového domu v centru Brna, která
kombinuje trávník, odpočinkové části s dřevěnými prkny a stylizovanou japonskou zahradu.
Výjimečným dílem byla vertikální zelená fasáda na dostavbě sídla ombudsmana v Brně s průkopnickou technologií, která dokazuje, že i v České republice lze budovat zelené fasády s předpokladem dlouhodobé udržitelnosti.
Porota vybírala to nejlepší také ze šesti zelených střech na rodinných domech. Zvítězila střecha na podzemních garážích u bytového domu v Brně-Židenicích následovaná střechou s proměnlivým sklonem osázenou rozchodníky ve Lhotě u Malenovic a sedlovou střechou ve Střílkách na Kroměřížsku. Stejně jako u veřejných staveb hodnotili porotci zejména přínos pro životní prostředí,
udržitelnost projektů nebo inovativnost řešení.
Mezi přihlášená díla rozdali hodnotitelé i čtyři čestná uznání. Dvakrát – v Praze a ve Slavkově u Brna – za využití odpadních vod pro
zavlažování zelené střechy. Firmu ACRE ocenili za pilotní projekt zelené střechy na vodojemu v Praze 9, který ukazuje, jak do budoucna zvyšovat biodiverzitu velkoměsta.

Odborná porota soutěže Zelená střecha roku
Díla přihlášená do soutěže posuzovala odborná porota jmenovaná představenstvem Svazu zakládání a údržby zeleně na návrh
rady sekce Zelené střechy. Své členy do poroty nominoval vyhlašovatel a partneři soutěže Zelená střecha roku 2020 z řad nezávislých odborníků.
Ing. Samuel Burian: spoluautor dokumentu Vegetační souvrství – „Standardy pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech“.
Autorizovaný krajinářský architekt.
Ing. Eduard Chvosta: zástupce ředitele pro zahradnické obory na SOŠ Jarov a vedoucí detašovaného pracoviště pro výuku praxe zahradnických oborů.
Ing. Jakub Hrbek: ředitel Sekce řízení národních programů, Státní fond životního prostředí ČR.
Ing. arch. Marcela Kubů: výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace.
Ing. Eva Neudertová (nominace České rady pro šetrné budovy), Green business manažer v developerské společnosti Skanska Reality.
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Výsledky soutěže Zelená střecha roku 2021
Cena veřejnosti
Střešní zelená terasa na nástavbě bytového domu v Brně
Autor projektu, realizace, investor: Ing. arch. Michal Kristen

Zelená fasáda roku 2020 – Vertikální fasáda na dostavbě KVOP
Mimořádná cena za architektonicky zdařilou vertikální zahradu příznivě ovlivňující biodiverzitu a mikroklima s průkopnickou technologií dokládající možnost realizovat funkční vertikální zahrady s předpokladem dlouhodobé udržitelnosti v podmínkách ČR
a za příkladné hospodaření s dešťovou vodou.
Investor: Kancelář veřejného ochránce práv
Autor projektu přístavby: Ing. Lukáš Daněk, Ph. D. - LD projekt, s. r. o.
Autor projektu zelené fasády: Ing. Jana Vrbasová
Zhotovitel a přihlašovatel: Ing. Jiří Vrbas
Další zhotovitelé: Bořivoj Tomeček – závlaha, LACI CZ s. r. o. – technické prvky

Kategorie Veřejná zelená střecha

1. místo
Polyfunkční administrativní budova v areálu společnosti
KOMA MODULAR – EXPO pavilon 2015
Zhotovitel a přihlašovatel: KAHIM stavby s. r. o.
Investor: KOMA MODULAR s. r. o.
Autoři projektu budovy: CHYBIK+KRISTOF AA
Umělecká díla: Lukáše Rittstein
Autoři projektu zelené střechy: Ing. Zdeněk Sendler, Ing. Radka Táborová
Další zhotovitelé: Pozemní stavitelství Zlín a. s.

2. místo
Naše střecha – Jakub Cigler Architekti
Autor projektu: Jakub Cigler Architekti, a. s.
Investor a přihlašovatel: Jakub Cigler Architekti, a. s.
Zhotovitel: Zahradní Architektura Kurz s. r. o.
Další zhotovitelé: ACRE, spol. s r. o. – dodavatel vegetačního souvrství
(substrátu, vododržné vrstvy)
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2. místo
Palác Špork
Autoři projektu: Fiala+Nemec s. r. o.
Investor: SEBRE, a. s.
Zhotovitel: Hinton, a. s.
Další zhotovitelé: ROSTETO s. r. o. (návrh a realizace zeleně), Zahradni Architektura Kurz s. r. o. (realizace zelené střechy), ALTECH, spol. s r. o. (lehký
obvodový plášť), TPB STEEL, spol. s r. o. (zábradlí a kovové prvky na střeše)

3. místo
Office park Vlněna
Autor projektu: Studio Arch, Lodewijk Baljon, CTP Invest, spol. s r. o.
Investor, zhotovitel a přihlašovatel: CTP Invest, spol. s r. o.

Čestné uznání
Vegetační extenzivní šikmá střecha
Za začlenění zelené střechy do systému využití odpadní vody pro zálivku
Autor projektu: Ing. Tomáš Gabriel
Investor, zhotovitel a přihlašovatel: Gabriel s. r. o.

Čestné uznání
Výrobní hala LIKO-Vo
Čestné uznání za začlenění zelené střechy do systému využití odpadní vody
pro zavlažování
Autor projektu: Fránek Architects s r. o.
Investor, zhotovitel a přihlašovatel: LIKO-S a. s.

Čestné uznání
Zelená střecha vodojemu z lučních květin
Čestné uznání firmě ACRE za realizaci významného pilotního projektu střechy technického objektu využité pro zvýšení biodiverzity velkoměsta
Autor projektu: ACRE, spol. s r. o.
Investor: Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
Zhotovitel a přihlašovatel: ACRE, spol. s r. o.
Další zhotovitelé: Gabriel s. r. o. – provedení hydroosevu, Planta naturalis
a Agrostis Trávníky, s. r. o. – dodavatelé osiva.

Čestné uznání
firmě Ing. Josef Zapletal – Zahrady Zapletal
za inovativní přístup při realizaci vegetačních vrstev na zelených střechách
ZET. office Nová Zbrojovka a rezidence Live In v Brně
Další dodavatelé: RETEX a. s. (AQUADESK), SP PROFIL s. r. o. (hliníkové profily)
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Kategorie Rodinná zelená střecha

1. místo
Terasa na podzemních garážích Brno-Židenice
Autoři projektu: Ing. Andrea Večeřová, Ing. Vít Ondráček
Zhotovitel a přihlašovatel: Ing. Vít Ondráček

2. místo
Extenzivní zelená střecha ve Lhotě u Malenovic
Autoři projektu: Ing. arch. Jan Rosík
Zhotovitel a přihlašovatel: Ekrost s. r. o.

3. místo
Minimalistická šikmá extenzivní střecha ve Střílkách
Autoři projektu: Ing. arch. Dalibor Borák
Zhotovitel a přihlašovatel: GreenVille service s. r. o.

Speciální cena
Zelené střechy v Lese přátelství
Za originální uplatnění zelené střechy a otevření soukromého pozemku
k propagaci (nejen) zelených střech
Autoři projektu: příroda a Ing. Barbora Eismanová a Ing. Jakub Marek
Investor, zhotovitel a přihlašovatel: Zahradní architektura Martinov s. r. o.,
Další zhotovitelé: přátelé a kamarádi
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Konference „Zelené střechy – vize budoucnosti“
Mezinárodní konference s názvem Zelené střechy – vize budoucnosti se uskutečnila 10. září 2020 v kongresovém centru Vavruška
v Praze na Karlově náměstí. Záštitu nad konferencí převzal ministr životního prostředí Richard Brabec, který konferenci také osobně
zahájil. Konference byla sice poznamená nastupující podzimní vlnou koronavirové epidemie, přesto se na ní sešly téměř dvě stovky účastníků, které přilákala témata zvyšování biodiverzity na zelených střechách, kombinace zelených střech a fotovoltaických
panelů, modrozelené střechy i vertikální zelené fasády. Přestože někteří zahraniční lektoři nemohli dorazit osobně a přednášeli
pouze virtuálně, účastníci konference ocenili vysokou úroveň a aktuálnost nabízených témat. Čeští přednášející se zaměřili na ekonomické aspekty budování zelených střech, na rozvojovou a dokončovací péči o zelené střechy a na nejlepší příklady realizovaných zelených střech na území České republiky. Tato závěrečná přednáška předznamenala vyvrcholení konference, a to slavnostní
vyhlášení výsledků soutěže Zelená střecha roku 2020, do které bylo přihlášeno rekordních 21 střech a která jednoznačně dokládá,
že zájem o zelené střechy v ČR významně roste.

Získávání informací a zkušeností ze zahraničí a jejich přenos do České republiky
Rok 2020 přinesl výrazná omezení styku se zahraničím. Veškeré zahraniční konference byly zrušeny a jednání přenesena do virtuálního on-line prostoru. Díky tomu, že předseda odborné sekce Zelené střechy Pavel Dostal je zároveň viceprezidentem mezinárodní organizace European Federation of Green Roof & Living Wall Associations (EFB), dařilo se nám i v tomto koronavirovém roce
udržovat styk se zahraničním děním. Svých kontaktů využil Pavel Dostal k oslovení kvalitních přednášejících pro konferenci Zelené
střechy – vize budoucnosti. Kolegové z Velké Británie, Portugalska a Itálie na ní prezentovali současné trendy.

World Green Roof Day
Na popud EFB jsme se aktivně videospotem zapojili do prvního Mezinárodního dne zelených střech, který stanovili organizátoři
z EFB na 6. června. Videospot představuje úspěšné projekty ozelenění střech budov a o benefitech zelených střech v něm mluví ti,
kteří zelené střechy využívají nebo o jejich výstavbě na svých budovách rozhodli. Videospot ukazuje střechy na administrativních
budovách sloužící jako jídelna pro zaměstnance, jednací místnosti i místa setkávání, střešní učebnu na základní škole a zelenou
střechu na podzemním parkovišti vytvářející městský parter. Jako místo natáčení jsme vybrali Brno, protože je průkopníkem v přidělování dotací na zakládání zelených střech díky programu Zeleň střechám. Videospot je ke zhlédnutí na YouTube (Mezinárodní
den zelených střech).

Projekt Zelené střechy – šance pro Prahu
č. 073/2019, podpořen z grantu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního
prostředí hl. m. Prahy, výše podpory 265 000 Kč
Cílem projektu Zelené střechy – šance pro Prahu bylo zvýšit
informovanost pracovníků úřadů veřejné správy a samosprávy, architektů, realizátorů staveb a developerských společnosti o významu a funkcích zelených střech, jejich navrhování,
provádění a péči o ně.

Databáze cílových skupin
První aktivitou projektu bylo vytvoření databáze relevantních
kontaktů z několika cílových skupin:
 Magistrát města Prahy
 Městské části
 Rady a zastupitelé města a městských částí
 Developerské společnosti
 Architekti se sídlem v Praze
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Vstupní analýza potřeb cílové skupiny a vyhodnocení dotazníků
Druhou aktivitou bylo vytvoření on-line dotazníku a rozeslání cílovým skupinám. Na dotazník odpovědělo 119 respondentů.
Na základě vyhodnocení dotazníku jsme zvolili tematické zaměření seminářů a téma odborných exkurzí.

Série vzdělávacích webinářů
Celkem bylo k webinářům přihlášeno 539 účastníků. Webinářů bylo uspořádáno šest a byly
z nich pořízeny on-line záznamy, které jsou nahrány v kanále realizátora projektu jako neveřejné. Odkaz byl poskytnut účastníkům webinářů, pokud z nějakého důvodu neměli možnost se zúčastnit celého webináře.

ŹK¸KÇMČěĆK:ť
ĐÇ:KĀĄÝ
ĀĄĩ

Termíny a témata webinářů:
12. listopadu: „Zelené střechy – šance pro Prahu“
16. listopadu: „Zelené střechy – projektování“
19. listopadu: „Extenzivní zelené střechy“
23. listopadu: „Intenzivní zelené střechy“
26. listopadu: „Exteriérové zelené fasády – vertikální zahrady“
1. prosince: „Podporovat zelené střechy se vyplatí“

Tvorba a tisk publikací
Redakčně a graficky byly připraveny a vytištěny dvě publikace, a to „Zelené střechy – zásady pro navrhování, provádění
a údržbu vegetačního souvrství“ a „Zelené střechy – šance pro Prahu“.
Dokument Vegetační souvrství zelených střech – standardy pro navrhování, provádění a údržbu je doporučením pro projektanty,
investory a realizátory. Byl zpracován kolektivem autorů v roce 2016, aktualizován v roce 2019. Standardy ustalují terminologii
zelených střech, stručně popisují jejich funkce a působení na budovu i na okolí, dělí zelené střechy podle několika kritérií a uvádějí
požadavky na střešní konstrukce u různých druhů střech. Aktualizaci dokumentu podpořilo Ministerstvo životního prostředí. Projekt Zelené střechy – šance pro Prahu podpořil vytištění dokumentu v počtu 500 ks.

Publikace „Zelené střechy – šance pro Prahu“
Tato publikace obsahuje informativní úvod o funkcích a působení zelených střech, článek o ekonomickém hodnocení zelených
střech a patnáct příkladů zelených střech v Praze, a to jak na veřejných, tak i na soukromých objektech. Publikace byla rozdána
účastníkům odborných exkurzí, účastníkům mezinárodní konference, která se uskutečnila v Praze dne 10. září 2020, poslána účastníkům webinářů a na vybrané instituce hl. m. Prahy.

Uspořádání odborných exkurzí pro cílové skupiny
Byly uspořádány dvě odborné komentované exkurze na území města Prahy, a to 9. a 11. září 2020, s podporou minibusu. Každé
exkurze se zúčastnilo 20 účastníků, kteří navštívili vždy čtyři zelené střechy. Na každé střeše byla k dispozici osoba poskytující fundovaný odborný výklad. Účastníci exkurze obdrželi publikace vydané v rámci projektu.

Plocha zelených střech v ČR
Sekce vydala tradiční tiskovou zprávu o nárůstu plochy zelených střecha v České republice za uplynulý rok, která byla hojně publikována a sdílena. Podklady připravil opět Pavel Dostal, poděkování za spolupráci při měření množství zelených střech patří firmám:
ACRE s. r. o., AGRO CS a. s., BB Com s. r. o., Saint Gobain Construction Products a. s., Divize Isover. CZ, Optigrün, Rašelina a. s., Sedum
Top, Vulkatec Riebensahm GmbH, Zahrady Zapletal

Průzkum zelené stavitelství
Zelené stavitelství je nastupujícím trendem jak v České republice, tak i celosvětově. 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.
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Asociace biobazénů a jezírek
Koupací jezírko roku 2020
Cílem soutěže Koupací jezírko roku, jejíž druhý ročník uspořádala Asociace biobazénů a jezírek, je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností koupání v zařízeních s biologickým, nebo biologicko-mechanickým čištěním vody a upozornit majitele
rodinných domů a zahrad, že mohou v současnosti zvolit vodní prvek sloužící nejen ke koupání, ale poskytující také celoroční
estetický zážitek. Voda v koupacích jezírkách a biobazénech zůstává i přes zimu, takže odpadá každoroční napouštění, které je
v současném období sucha neekologické a neekonomické.
Do soutěže Koupací jezírko roku mohli majitelé, autoři projektů či zhotovitelé přihlásit díla určená ke koupání a plavání, izolovaná
od podkladu, vybavená biologickým nebo biologicko-mechanickým čištěním s definovanými požadavky na kvalitu vody. Soutěž
není určena pro veřejná přírodní koupaliště. Do soutěže bylo přihlášeno deset děl, mezi nimi bylo pět v kategoriích „koupací jezírko
a biobazén“ a pět v kategorii „ostatní“. Pro zařazení do kategorií jsou důležité typy koupacích vod definované ve Standardech pro
plánování, stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů.
Přihlášená díla hodnotila ve dnech 2. -3. června čtyřčlenná odborná porota, která se při hodnocení zaměřila na prostorové, funkční,
konstrukčně-technické a estetické řešení, kvalitu stavebních a instalatérských prací, vhodnost použitých vodních a mokřadních
rostlin a udržitelnost díla v dalších letech.
Výsledky soutěže byly vyhlášeny 23. června v Brně u příležitostí odborného semináře pořádaného Asociací biobazénů a jezírek.

Odborná porota
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
Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) a člen Rady ABAJ
Ing. Petr Mičola – krajinářský architekt, jednatel firmy Gerten s. r. o.
Ing. Martin Pecina – jednatel ve společnosti Pecina s. r. o. okrasné
vodní plochy

1. místo v kategorii Biobazén
Olešná – biobazén u sídla firmy Green engineering
Zhotovitel: Green engineering s. r. o.
Autor projektu: Green engineering s. r. o. – Ing. Jiří Hájek
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2. místo v kategorii Biobazén
Praha – netradičně řešený biobazén
Zhotovitel: Gabriel s. r. o.
Autor projektu: Living in green s. r. o. – Ing. Lenka Vyhnálková
+ Gabriel s. r. o. – Ing. Tomáš Gabriel

3. místo v kategorii Biobazén
Zádveřice-Raková: přestavba okrasného jezírka
na biobazén
Zhotovitel: ACRIS zahrady s. r. o.
Autor projektu: Ing. Jiří Červený
Další zhotovitelé: dodavatel Biofixu – Michal Vránek, Jiří Pavelka team
– práce s kamenem

1. místo v kategorii Ostatní
a Cena Oase – nejlepší jezírko s Oase technologií
Turkovice – jezírko pro plavání i relaxaci
Přihlašovatel a zhotovitel: OK ZAHRADY s. r. o.
Projekt: OK ZAHRADY s. r. o.

2. místo v kategorii Ostatní
Hybrálec – jezírko u pohádkové chaloupky
Přihlašovatel a zhotovitel: Ing. Eva Stoklásková Hegerová
Projekt: Ing. Eva Stoklásková Hegerová
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Čestné uznání
za vizionářsky postavené jezírko, které funguje již 14 let
Bystřice – vizionářské koupací jezírko
Přihlašovatel a zhotovitel: Zahradnictví Šimková s. r. o.
Projekt: Ing. Jiří Šimka

Seminář Koupací jezírka a biobazény prakticky
Dne 23. 6. jsme v areálu Otevřené zahrady uspořádali seminář s jezírkářskou tematikou, jehož kapacita 60 osob se velmi rychle
naplnila. Dopolední blok patřil Jiřímu Šimkovi, který představil účastníkům koupací jezírka a biobazény, po obědě vystoupil Petr
Formánek s příspěvkem o legislativě, Jiří Hájek se podíval na biobazény z pohledu realizátora, Martin Pecina mluvil o rybách a krajinářský architekt Petr Mičola se zaměřil na estetické přednosti i nedostatky děl přihlášených do soutěže Koupací jezírko roku 2020.
Na závěr semináře byly vyhlášeny výsledky v soutěži Koupací jezírka orku 2020 a předány ceny.

IOB virtuální kulatý stůl
Mezinárodní organizace koupacích jezírek IOB pořádala v průběhu roku virtuální setkání členů, pro která byla předem stanovena
témata, o kterých se diskutovalo v anglickém jazyce. Každý člen ABAJ se mohl těchto setkání zdarma zúčastnit.

Online Shromáždění členů
Jako první odzkoušeli členové ABAJ virtuální setkání při Shromáždění členů Asociace biobazénů a jezírek. Byla přednesena zpráva
o činnosti a schváleno čerpání rozpočtu za rok 2020 a předložen návrh činnosti a rozpočtu pro rok 2021. V rámci doprovodného
programu se Martin Pecina, Jiří Hájek, Ondřej Poul a Tomáš Gabriel podělili o praktické zkušenosti a poznatky z praxe při realizaci
koupacích jezírek a biobazénů, a to jak s těmi pozitivními, tak i negativními.
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Sekce mladých zahradníků
V roce 2019 vznikla v rámci Svazu zakládání a údržby zeleně Sekce mladých zahradníků, jejíž cílem
je 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.
První polovinu léta využila SMZ k volbě nové rady pro období 2020–2023, která musela být vzhledem k pandemii přesunuta z původního březnového termínu. Z osmi kandidátů si členská základna ve dvoudenní online volbě
vybrala nové vedení ve složení Martin Straka, Alžběta Kotlabová, Aneta Hegerová, Oliver Csillagi a Anna Veselá. K vyhlášení výsledků došlo při neformálním setkání členů v parku Neuberg při ČZA Mělník.

Rada sekce SMZ
Předseda: Martin Straka
Místopředsedkyně: Bc. Alžběta Kotlabová
Členové: Bc. Aneta Hegerová, Oliver Csillagi, Ing. Anna Veselá

www. mladizahradnici. cz
Na webové stránce jsou k dispozici informace o připravovaných i uplynulých akcích, členská sekce pak nabízí online přednášky
či nabídky práce. Ze stránky lze přehrát i nový podcast, čímž Rada SMZ reagovala na aktuální situaci, která nepřeje pořádání odborných akcí. V rámci podcastů se budou autoři i respondenti snažit sdělovat novinky z oboru, zvát zajímavé hosty, a především
odlehčovat aktuální společenskou situaci.

Praxe pro studenty
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 SMZ ucelený elektronický seznam firem s kontakty a bližšími informacemi ohledně náplně praxe, přičemž
pokryty budou všechny regiony České republiky.

Aktivity Sekce mladých zahradníků
Přes smělé plány aktivit pro letošní jaro byla SMZ vzhledem k pandemii nového typu koronaviru nucena mnoho akcí zrušit nebo
odložit. První akcí Sekce mladých zahradníků po letním uvolnění vládních opatření se stala dne 5. června beseda s krajinářskou
architektkou Lýdií Šušlíkovou, jež proběhla v brněnském Björnsenově sadě.
Dne 19. 9. se uskutečnila dlouho připravovaná konference F4 Landscape, jejíž místo konání muselo být na poslední chvíli z důvodu covidu-19 přesunuto na Českou zahradnickou akademii do Mělníku. Ze stejného důvodu byly rovněž všechny
přednášky přenášeny také online.
Koncem září se devět zástupců SMZ zúčastnilo soutěže mladých zahradníků Lipová ratolest, kde nahradili zástupce tří středních zahradnických škol, které v obavách
z nákazy covid-19 účast v soutěži na poslední chvíli odmítli.
Dne 29. října se uskutečnil webinář Biodegradace dřeva stojících stromů, který vedl
Valentino Cristini a hned následující den webinář Voda ve městě s Lýdií Šušlíkovou.
V listopadu se uskutečnil webinář o koupacích jezírkách a biobazénech a Úvod
do závlahových systémů, v prosinci vedla Marie Straková webinář Kosení jako nezbytná součást péče o travnaté plochy.
Sekce mladých zahradníků
má také svůj merch, kde si
mohou zájemci nakoupit trička s nejrůznějšími motivy.
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Webové stránky a sociální sítě
Webové stránky
Webové stránky dnes pokládáme za běžnou součást našich životů. Základní ovšem je, aby příslušnou webovou stránku potenciální zákazník vůbec našel. Podle vývoje návštěvnosti čtyř webových stránek, které Svaz zakládání a údržby zeleně v roce 2020
provozoval a spravoval, se to daří.
Webová stránka

Uživatelé

Návštěvy

Zobrazení stránek

www. szuz. cz

24 437

32 871

81 631

www. zelnestrechy. info

8 746

12 769

38 766

www. zelenastrecharoku. cz

10 922

17 646

69 085

Sociální sítě
Prezentace na sociálních sítích všeho druhu jsou pro mnoho oborů základem internetové propagace, i pro náš obor důležitost
tohoto média neustále narůstá. Na sociálních sítích nejen informujeme o akcích, které pořádáme, ale také o novinkách z našeho
oboru v České republice i ve světě. Kromě toho umísťujeme na tyto profily i zajímavé příspěvky sdílené ze sociálních sítí našich
členských firem. Kancelář SZÚZ spravuje a aktualizuje tři FB profily (stav na začátku a na konci roku 2020):

Svaz zakládání a údržby zeleně / 2721 â 3 744 sledujících
Asociace biobazénů a jezírek / 853 â 1 307 sledujících
Zelené střechy / 1 211 â 1 681 sledujících
V roce 2020 jsme zřídili i instragramové profily.
Svoje webové stránky, FB skupinu (1 148 sledujících) i Instagram (588 sledujících) má i Sekce mladých zahradníků.

Newsletter
Informace o aktivitách Svazu zakládání a údržby zeleně každý
měsíc shrnuje newsletter infoszuz, který elektronicky rozesíláme všem členům. Ti tak mají možnost v předstihu plánovat své
aktivity, či sledovat, čím se právě zabývá kancelář SZÚZ. Není
možné veškerou činnost zahrnout do kolonky AKCE. Za většinou akcí je spousta administrativní činnosti, hodiny a týdny
příprav, které vyústí v realizaci. SZÚZ vede také mnoho různých
jednání, podporuje výzkumné projekty, či připravuje články
pro jiná periodika.
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Zpráva o hospodaření
Výnosy 4 605 000 Kč

Náklady 4 338 000 Kč

Hospodářský výsledek 267 000 Kč
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Výkaz zisků a ztrát
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
Název a sídlo účetní jednotky

ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)

Svaz zakládání a údržby zeleně
Údolní 567/33
Brno-střed
602 00

IČO

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

26529831

Činnosti
Označení

38

Číslo
řádku

TEXT

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

A.

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

2 218

50

2 268

A. I. 1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3

130

13

143

A. I. 2.

Prodané zboží

4

A. I. 3.

Opravy a udržování

5

A. I. 4.

Náklady na cestovné

6

A. I. 5.

Náklady na reprezentaci

7

11

A. I. 6.

Ostatní služby

8

2 046

A. II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

9

48

48

A. II. 7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

10

48

48

A. II. 8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

11
12

A. II. 9.

Aktivace dlouhodobého majetku

A. III.

Osobní náklady

A. III. 10.

1
Součet A.I.1. až A.I.6.

Součet A.II.7. až A.II.9.

Součet A.III.10. až A.III.14.

31

31
11
37

2 083

13

1 574

191

1 765

Mzdové náklady

14

1 279

148

1 427

A. III. 11.

Zákonné sociální pojištění

15

268

38

306

A. III. 12.

Ostatní sociální pojištění

16

27

5

32

A. III. 13.

Zákonné sociální náklady

17

A. III. 14.

Ostatní sociální náklady

18

A. IV.

Daně a poplatky

A. IV. 15.

Daně a poplatky

A. V.

Ostatní náklady

A. V. 16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

A. V. 17.

Odpis nedobytné pohledávky

23

A. V. 18.

Nákladové úroky

24

A. V. 19.

Kursové ztráty

25

A. V. 20.

Dary

26

A. V. 21.

Manka a škody

27

Hodnota A.IV.15.

Součet A.V.16. až A.V.22.

19

1

20

1

21

134

16

150

-1

11

10

1
1

22

A. V. 22.

Jiné ostatní náklady

A. VI.
A. VI. 23.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba
a použití rezerv a opravných položek
Odpisy dlouhodobého majetku

A. VI. 24.

Prodaný dlouhodobý majetek

31

A. VI. 25.

Prodané cenné papíry a podíly

32

A. VI. 26.

Prodaný materiál

33

A. VI. 27.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

A. VII. 28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované
mezi organizačními složkami

Součet A.VI.23. až A.VI.27.

7

7

28

128

5

133

29

1

-8

-7

-8

-7

30

Hodnota A.VII.28.

34

1

35

113

113

36

113

113
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Činnosti
Označení

Číslo
řádku

TEXT

A. VIII.

Daň z příjmů

A. VIII. 29.

Daň z příjmů

Hodnota A.VIII.29.

37

Součet A.I. až A.VIII.

39

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

38

Náklady celkem

4 089

249

4 338

B.

Výnosy

40

B. I.

Provozní dotace

B. I. 1.

Provozní dotace

B. II.

Přijaté příspěvky

B. II. 2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

44

B. II. 3.

Přijaté příspěvky (dary)

45

B. II. 4.

Přijaté členské příspěvky

46

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

47

1 383

B. IV.

Ostatní výnosy

48

4

4

B. IV. 5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

49

B. IV. 6.

Platby za odepsané pohledávky

50

B. IV. 7.

Výnosové úroky

51

B. IV. 8.

Kursové zisky

52

B. IV. 9.

Zúčtování fondů

53

4

4

Hodnota B.I.1.

Součet B.II.2. až B.II.4.

Součet B.IV.5. až B.IV.10.

41

1 183

42

1 183

43

152

B. IV. 10.

Jiné ostatní výnosy

B. V.

Tržby z prodeje majetku

B. V. 11.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

56

B. V. 12.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

57

B. V. 13.

Tržby z prodeje materiálu

58

B. V. 14.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

59

B. V. 15.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

1 183
1 572

1 724

1 572

1 572

311

1 694

152

54
Součet B.V.11. až B.V.15.

1 183

152

55

60

Výnosy celkem

Součet B.I. až B.V.

61

2 722

1 883

4 605

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

ř. 61 - (ř. 39 - ř. 37)

62

-1 367

1 634

267

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

ř. 62 - ř. 37

63

-1 367

1 634

267

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky:

z.s.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

13.04.2021

Předmět podnikání:

Pozn.:

Činnost občanského sdružení

39

Rozvaha
Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
v plném rozsahu

Svaz zakládání a údržby zeleně
Údolní 567/33
Brno-střed
602 00

ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

Označení

26529831

a
A.

40

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

c

b
Dlouhodobý majetek celkem

Součet A.I. až A.IV.

1

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Součet A.I.1. až A.I.7.

9

A. I. 1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

(012)

2

A. I. 2.

Software

(013)

3

A. I. 3.

Ocenitelná práva

(014)

4

A. I. 4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

5

A. I. 5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

6

A. I. 6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

7

A. I. 7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

(051)

8

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. II. 1.

Pozemky

Součet A.II.1. až A.II.10.

20

(031)

10

A. II. 2.

Umělecká díla, předměty a sbírky

(032)

11

A. II. 3.

Stavby

(021)

12

A. II. 4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

(022)

13

A. II. 5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

(025)

14

A. II. 6.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

(026)

15

A. II. 7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

16

A. II. 8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

17

A. II. 9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(042)

18

A. II. 10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

(052)

19

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. III. 1.

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

A. III. 2.

Podíly – podstatný vliv

(062)

22

A. III. 3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063)

23

A. III. 4.

Zápůjčky organizačním složkám

(066)

24

A. III. 5.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky

(067)

25

A. III. 6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069)

26

Součet A.III.1. až A.III.6.

28

(061)

21

1

Stav k posled. dni
účetního období
2

100

100

100

100

367

376

92

92

275

284

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Součet A.IV.1. až A.IV.11.

40

-467

-476

A. IV. 1.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

(072)

29

-100

-100

A. IV. 2.

Oprávky k softwaru

(073)

30

A. IV. 3.

Oprávky k ocenitelným právům

(074)

31

A. IV. 4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078)

32

A. IV. 5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(079)

33

A. IV. 6.

Oprávky ke stavbám

(081)

34

A. IV. 7.

(082)

35

-92

-92

A. IV. 8.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům
hmotných movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

(085)

36

A. IV. 9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

(086)

37

A. IV. 10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

(088)

38

-275

-284

A. IV. 11.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

(089)

39
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Označení

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

a

b

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B. I. 1.

Materiál na skladě

c

1

Stav k posled. dni
účetního období
2

Součet B.I. až B.IV.

41

5 637

5 730

Součet B.I.1. až B.I.9.

51

215

167

(112)

42

215

167

B. I. 2.

Materiál na cestě

(119)

43

B. I. 3.

Nedokončená výroba

(121)

44

B. I. 4.

Polotovary vlastní výroby

(122)

45

B. I. 5.

Výrobky

(123)

46

B. I. 6.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

(124)

47

B. I. 7.

Zboží na skladě a v prodejnách

(132)

48

B. I. 8.

Zboží na cestě

(139)

49

B. I. 9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

B. II.

Pohledávky celkem

B. II. 1.

(314)

50

Součet B.II.1. až B.II.19.

71

158

625

Odběratelé

(311)

52

121

53

B. II. 2.

Směnky k inkasu

(312)

53

B. II. 3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313)

54

B. II. 4.

Poskytnuté provozní zálohy

(314)

55

28

15

B. II. 5.

Ostatní pohledávky

(315)

56

B. II. 6.

Pohledávky za zaměstnanci

(335)

57

B. II. 7.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

(336)

58

B. II. 8.

Daň z příjmů

(341)

59

B. II. 9.

Ostatní přímé daně

(342)

60

B. II. 10.

Daň z přidané hodnoty

(343)

61

B. II. 11.

Ostatní daně a poplatky

(345)

62

B. II. 12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

(346)

63

B. II. 13.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků

(348)

64

B. II. 14.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

(358)

65

B. II. 15.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

(373)

66

16
464

B. II. 16.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

(375)

67

B. II. 17.

Jiné pohledávky

(378)

68

5

B. II. 18.

Dohadné účty aktivní

(388)

69

88

B. II. 19.

Opravná položka k pohledávkám

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. III. 1.

(391)

70

-7

Součet B.III.1. až B.III.7.

80

5 252

4 894

Peněžní prostředky v pokladně

(211)

72

14

18

B. III. 2.

Ceniny

(213)

73

B. III. 3.

Peněžní prostředky na účtech

(221)

74

5 238

4 876

B. III. 4.

Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

75

B. III. 5.

Dluhové cenné papíry k obchodování

(253)

76

B. III. 6.

Ostatní cenné papíry

(256)

77

B. III. 7.

Peníze na cestě

(261)

79

B. IV.

Jiná aktiva celkem

B. IV. 1.
B. IV. 2.

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

84

12

44

Náklady příštích období

(381)

81

12

26

Příjmy příštích období

(385)

82

Součet A. až B.

85

5 637

5 730

Aktiva celkem

18

41

Označení
a

42

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

PASIVA
b

c

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. I. 1.

Vlastní jmění

A. I. 2.

Fondy

A. I. 3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

A. II. 1.

3

Stav k posled. dni
účetního období
4

Součet A.I. až A.II.

86

1 673

1 940

Součet A.I.1. až A.I.3.

90

1 420

1 673

(901)

87

1 420

1 673

(911)

88

(921)

89

Součet A.II.1. až A.II.3.

94

253

267

Účet výsledku hospodaření

(963)

91

x

267

A. II. 2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(931)

92

A. II. 3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

(932)

93

253

B.

Cizí zdroje celkem

Součet B.I. až B.IV.

95

3 964

B. I.

Rezervy celkem

Hodnota B.I.1.

97

B. I. 1.

Rezervy

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. II. 1.

x
3 790

(941)

96

Součet B.II.1. až B.II.7.

105

Dlouhodobé úvěry

(951)

98

B. II. 2.

Vydané dluhopisy

(953)

99

B. II. 3.

Závazky z pronájmu

(954)

100

B. II. 4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

(955)

101

B. II. 5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

(958)

102

B. II. 6.

Dohadné účty pasivní

(389)

103

B. II. 7.

Ostatní dlouhodobé závazky

(959)

104

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

Součet B.III.1. až B.III.23.

129

244

227

B. III. 1.

Dodavatelé

(321)

106

55

41

B. III. 2.

Směnky k úhradě

(322)

107

B. III. 3.

Přijaté zálohy

(324)

108

B. III. 4.

Ostatní závazky

(325)

109

11

B. III. 5.

Zaměstnanci

(331)

110

94

96

B. III. 6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

(333)

111

46

51

18

18

B. III. 7.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

(336)

112

B. III. 8.

Daň z příjmů

(341)

113

B. III. 9.

Ostatní přímé daně

(342)

114

B. III. 10.

Daň z přidané hodnoty

(343)

115

B. III. 11.

Ostatní daně a poplatky

(345)

116

B. III. 12.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu

(346)

117

B. III. 13.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků

(348)

118

B. III. 14.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

(367)

119

B. III. 15.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

(368)

120

B. III. 16.

Závazky z pevných termínových operací a opcí

(373)

121

B. III. 17.

Jiné závazky

(379)

122

B. III. 18.

Krátkodobé úvěry

(231)

123

B. III. 19.

Eskontní úvěry

(232)

124

B. III. 20.

Vydané krátkodobé dluhopisy

(241)

125

B. III. 21.

Vlastní dluhopisy

(255)

126

B. III. 22.

Dohadné účty pasivní

(389)

127

B. III. 23.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

(249)

128

4

4

21

20
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Označení

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

PASIVA

a

b

B. IV.

Jiná pasiva celkem

B. IV. 1.
B. IV. 2.

c

3

4

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

133

Výdaje příštích období

(383)

130

Výnosy příštích období

(384)

131

3 716

3 537

Součet A. až B.

134

5 637

5 730

Pasiva celkem

Sestaveno dne:

3 716

3 563
26

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

13.04.2021

Právní forma účetní jednotky:

z.s.

Stav k posled. dni
účetního období

Předmět podnikání:

Pozn.:

Činnost občanského sdružení

43
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J; 2*! %*'%)#0!###!0#%*'%)* %-##%*,'(%.!1#3')"/

)7+%$++-13 
EJLOPPMR 
-1.-01($++-13 JOLNIKP 

BA; (/"(#2')'%,#2'%,3"*,##/! ,%(%*%## !13.,#%%
0!##'%!02 3-3* -3,(,1


 !%0#.,#%%
/6* /+9.0.-3+9.-3:* 13++6
L
:3-#-)+60%$%#-/"+6
I
I
:3-#-)+6(-+3/-)+%#-/"+6
I
:3-#-)+61./7+%#-/"+6
1-+%+()8
JPON
:3-#-*:-7+()8
JMKP
:3-#-:(-++1-$)+%.-'$23 +%
LIO
I
:3-#--133+%1-$)+%.-'$23 +%
LL
:3-#-:(-++1-$)+%+()8
I
:3-#--133+%1-$)+%+()8
-3.-137+%:* 13++6A(30%'1-4:/-7,)+80%$%#A
I
(-+3/-)+%#+-'$+9#-/"+6
* +8!4+(+%.-;$3(8)+60%$%#A(-+3/-)+%#'$+9#-/"+6
I


BB; *,!#/): %#,(%!##%#2%(#/.,##%, 10%*%:*#"4.,#
#%, -30)!301 3%0#.,#%%%%#*"!%-01#%#*"!-0#03,1
'1-4C


BC;!%1:300 1.0(1'%* 1,#-,!#/"): %#,(%!##2%(#/
'1-4C


BD;#%(" #3')"/

BD;B; '/*%3+,#3 !-#3')"/

()8+#)7+%$++-13'1-4+,-7C ()8+1./74'1-4/-: )+8).-* /479+-16C


BD;C; %-4,$%0.!01
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BD;D; '/*%-4,'(%*,) /04#".,#"%%3* #23$%02.!0
0')33$%0%%

*$+4)*--%+8)-784;$3-,-75)78C


BE;23#"#'%!%4 13(%30102 3-3* -3,(,1:- ,(2-0#'%*,,#'(%
%#%####", %0*,-

/;8:./-'1)4; 
JORLNQJ 


BF; )!%'),2'%* 1,#-,2(:(')",,%(/

8).0$'3/JNKIII C


BG; )!%0)#2*( '%!3 %#-'(0-%0)#*( 1
'1-4C



BH;'/*%01'%)#02*! -%*'%)#3')3.,#%%

07++7)13+%'* +%C


BI;#%("%#0-!#'(%- # 0&,:#0-!#"!",-'("%02'(0#2
%%#2 0&,!",/:% ,(2.,##%, #.,%0!#(%30%02#
02*! %02.,

'1-4C
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SDRUŽUJE PODNIKATELE V OBORU
ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ TVORBY

NAŠI ČLENOVÉ – VAŠI ODBORNÍCI
PRO PARK, KRAJINU A ZAHRADU
více najdete na

www.szuz.cz

NAŠI ČLENOVÉ – ODBORNÍCI PRO VÁŠ PARK,
ZAHRADU A KRAJINU

