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Úvodní informace
Cíle setkání

Zahradnická fakulta je nedílnou součástí české zahradnické komunity. Bez spolupráce se zahradnickou praxí a její
podpory nemůže vychovávat odborníky – absolventy, kteří se úspěšně zapojí do běžného profesního života. Na stranu
druhou firmy a instituce nemohou pasivně čekat na absolventy, kteří vyhoví všem jejich představám o ideálním
absolventovi. Také studenti mají občas velmi zkreslené představy o tom, co je v zahradnické praxi očekává. Chybí větší
intenzita komunikace již v průběhu studia. Po nástupu absolventů do zaměstnání pak nastává období adaptace, které
mnohdy bývá složité pro obě strany a nezřídka končí odchodem z firmy.
V letošním roce realizujeme, stále ještě v době hospodářského útlumu, čtvrtý ročník kontraktačního setkání
studentů s potenciálními zaměstnavateli. Na tomto setkání se budou moci prezentovat zaměstnavatelé, kteří mají
v krátkodobém či dlouhodobém horizontu zájem o naše absolventy a chtějí spolupracovat se Zahradnickou fakultou i
v jiných oblastech. Věřím tomu, že pravidelná realizace Trhu pracovních příležitostí může do jisté míry odstranit
nahodilé a jednorázové požadavky zaměstnavatelů na absolventy. Možnost navázat osobní kontakt se studenty umožní
firmám realizovat program aktivního vyhledávání perspektivních zaměstnanců již v průběhu studia studentů.
Praktickým výsledkem může být výrazné zkrácení již zmíněné „adaptační prodlevy“ absolventů po nástupu do praxe.
Některé firmy to již pochopily a tyto programy nabízí.
Nižší účast firem v letošním roce neznamená opad zájmu o vás – naše studenty a budoucí absolventy. Naopak.
Firmy si uvědomují dočasnou nestabilitu trhu a nechtějí předčasně a nezodpovědně studentům slibovat konkrétní
možnosti uplatnění. Většina z firem, které se z osobní účasti na Trhu pracovních příležitostí 2011 omluvily, počítá
s individuálním oslovováním studentů formou oznámení, jakmile to jejich ekonomická situace umožní, popř. po získání
či potvrzení zakázek pro letošní či následující rok. Všichni však doufají, že se budou moci zúčastnit Trhu pracovních
příležitostí v dalších letech, tj. že opět nastane období ekonomické stability, umožňující rozvoj jejich firem.
Nedílnou součástí a podmínkou úspěchu Trhu pracovních příležitostí jste i vy, studenti. Bez vašeho aktivního
zájmu nemůže být tato akce dále rozvíjena. Přijděte prosím 22. února 2011 do auly Zahradnické fakulty a podpořte
životaschopnost Trhu i pro další roky. Jen váš zájem, zájem studentů, kteří myslí na svou budoucnost, podnítí
zahradnické firmy k vyšší aktivní účasti na Trhu pracovních příležitostí Zahradnické fakulty.
Doc. Dr. Ing. Petr Salaš
garant Trhu pracovních příležitostí

Struktura studijních oborů Zahradnické fakulty v Lednici

Bakalářské studium
Zahradnictví, 3-leté, forma prezenční i kombinovaná
Vinohradnictví a vinařství, 3-leté, forma prezenční i kombinovaná
Jakost rostlinných a potravinových zdrojů, 3-leté, forma prezenční
Zahradní a krajinářská architektura, 4-leté, forma prezenční
Zahradní a krajinářské realizace, 3-leté, forma prezenční

Magisterské navazující studium
Řízení zahradnických technologií, 2-leté, forma prezenční
Zahradnictví, 2-leté, forma prezenční i kombinovaná
Zahradní a krajinářská architektura, 2-leté, forma prezenční
Management zahradních a krajinářských úprav, 2-leté, forma prezenční
Fruit Science, 2-leté, forma prezenční
Doktorské studium
Zahradnictví - forma prezenční i kombinovaná, standardní doba studia 3 (k dostudování) a 4 roky (nově)
Horticulture - forma prezenční i kombinovaná, standardní doba studia 3 (k dostudování) a 4 roky (nově)
Zahradní a krajinářská architektura - forma prezenční i kombinovaná, standardní doba studia 3 (k dostudování)
a 4 roky (nově)

Program Trhu pracovních příležitostí 2011

10:00–10:15 oficiální zahájení (aula ZF, přízemí hlavní budovy)
Doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., děkan Zahradnické fakulty
Doc. Dr. Ing. Petr Salaš, proděkan Zahradnické fakulty
10:15–12:00 ústní prezentace zástupců firem
12:00–14:00 individuální konzultace studentů se zástupci firem aneb co nabízí firmy studentům a
absolventům (učebny AA1, AA2, přízemí hlavní budovy Zahradnické fakulty)
14:00–15:00 diskuse na závěr aneb co mohou nabídnout studenti a budoucí absolventi firmám, jaké jsou
představy studentů a realita praxe (určeno pro „vytrvalé“ z obou stran) – učebna AA1

Pro studenty bude připraveno malé občerstvení u stánků firem ARBOEKO a Zahradnictví u Kopřivů

Abecední seznam firem, registrovaných pro Trh pracovních příležitostí 2011

Název firmy

Forma účasti

Acre, spol. s r.o., Praha

katalog

AGRO Brno-Tuřany, a.s., Brno

osobní

AGRO CS a.s., Česká Skalice

osobní

ARBOEKO s.r.o., Obříství

osobní

Asociace zahradnických společenstev, Olomouc

osobní

BB Com s.r.o., Letohrad

osobní

Falconry s.r.o., Kozmice

katalog

Filuna s.r.o., Jindřichův Hradec

osobní

Jan Vavřín – ARS, Litomyšl

katalog

Národní centrum zahradní kultury, NPÚ ÚOP Kroměříž

osobní

OK Zahrady s.r.o., Nový Bydžov

katalog

Pasič, spol. s r.o., Dolní Životice

osobní

Svaz květinářů a floristů, Olomouc

osobní

SEMO a.s., Smržice

katalog

Správa mestskej zelene v Košiciach, Košice, Slovensko

katalog

Veřejná zeleň města Brna, p.o., Brno

osobní

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., Troubsko

osobní

Zahradnictví u Kopřivů, s.r.o., Šebrov

osobní

Rozpis pořadí firem, které požádaly o ústní prezentaci při dopoledním jednání v aule

Svaz květinářů a floristů, Olomouc
Pasič, spol. s r.o., Dolní Životice
ARBOEKO s.r.o., Obříství
Filuna s.r.o., Jindřichův Hradec
Národní centrum zahradní kultury, NPÚ ÚOP Kroměříž
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., Troubsko
Asociace zahradnických společenstev, Olomouc
AGRO CS a.s., Česká Skalice
AGRO Brno-Tuřany, a.s., Brno
BB Com s.r.o., Letohrad
Zahradnictví u Kopřivů, s.r.o., Šebrov

Limit pro vystoupení každé firmy je max. 15 minut

Trh pracovních příležitostí 2008

Trh pracovních příležitostí 2009

Trh pracovních příležitostí 2010

Trh pracovních příležitostí 2011
???

???

Nabídková část katalogu

Informace o firmách
Nabídky pracovních pozic
Nabídky možností spolupráce, praxí apod.

(abecední řazení firem)

Název firmy
Acre, spol. s r.o., Praha
AGRO Brno-Tuřany, a.s., Brno
AGRO CS a.s., Česká Skalice
ARBOEKO s.r.o., Obříství
Asociace zahradnických společenstev, Olomouc
BB Com s.r.o., Letohrad
Falconry s.r.o., Kozmice
Filuna s.r.o., Jindřichův Hradec
Jan Vavřín – ARS, Litomyšl
Národní centrum zahradní kultury, NPÚ ÚOP Kroměříž
OK Zahrady s.r.o., Nový Bydžov
Pasič, spol. s r.o., Dolní Životice
Svaz květinářů a floristů, Olomouc
SEMO a.s., Smržice
Správa mestskej zelene v Košiciach, Košice, Slovensko
Veřejná zeleň města Brna, p.o., Brno
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., Troubsko
Zahradnictví u Kopřivů, s.r.o., Šebrov

Acre, spol. s r.o.
Praha

spol. s r.o.
Naše společnost Acre, spol. s r. o. se zabývá realizací ozeleněných střech, střešních zahrad,
zahrad u rodinných domů i veřejné zeleně. Jsme schopni realizovat kompletní sadovou úpravu
včetně výstavby koupacího jezírka, instalace automatického závlahového systému, výstavby
mlatových či štětových cest, pergol a palub z odolného tropického dřeva či dřevoplastu.
V naší školce v Bášti u Prahy se zabýváme pěstováním a prodejem sortimentu
suchomilných rostlin vhodných pro extenzivní ozeleněné střechy. Jde především o rozchodníky a
netřesky v množství desítek tisíc kusů ročně a dále o rozchodníkové koberce zapěstované na
prostorových geotextiliích a na plastových profilech Ecoraster. Zde také mícháme a prodáváme
substrát pro suchomilné rostliny.
Dále se v rámci naší pěstební činnosti zabýváme produkcí a prodejem vánočních stromků
řezaných i vánočních stromků v květináči. V období před Vánoci dodáváme rovněž ozdobné
jedlové chvojí ve svazcích vhodných pro maloobchodní prodej.
Máme rovněž mnohaleté zkušenosti s pěstováním plantáží rychle rostoucích dřevin – RRD a
to jak japonského topolu, tak i dalších perspektivních klonů topolů a vrb. V období od listopadu do
března, je možné u nás zakoupit jejich dřevité řízky.
Na objednávku vyrábíme filmové dekorace z proutí a jiné speciální proutěné výrobky.
V naší prodejně na adrese Střížkovská 671, Praha 8, je možné celoročně zakoupit rákosové
rohože, kokosové sítě a provazy, prkna z tropického dřeva či dřevoplastu, hydroakumulační
kalíškovou fólii, zatravňovací dlaždice Ecoraster, rašelinu, keramzit, zeolit, bílou mramorovou drť,
žulové valouny a praný kačírek. Toto zboží je možné zakoupit v malém i velkém balení.
Další informace o naší společnosti, ukázkách realizací, sortimentu a aktuálních cenách
naleznete na www.acre.cz .

Sídlo:

Provozovna:

ACRE, spol. s r.o.
Smetanova 568
281 51 Velký Osek

ACRE, spol.s r.o.
Střížkovská 671
180 00 Praha 8

MS v Praze, odd.C, vložka 83335
IČO:26454173, DIČ: CZ26454173

Bankovní účet: 27-723397237/0100

www.acre.cz
e-mail: info@acre.cz
Tel: 603 844 990
739 619 058
Fax: 283 842 039

spol. s r.o.

Sídlo:

Provozovna:

ACRE, spol. s r.o.
Smetanova 568
281 51 Velký Osek

ACRE, spol.s r.o.
Střížkovská 671
180 00 Praha 8

MS v Praze, odd.C, vložka 83335
IČO:26454173, DIČ: CZ26454173

Bankovní účet: 27-723397237/0100

www.acre.cz
e-mail: info@acre.cz
Tel: 603 844 990
739 619 058
Fax: 283 842 039

AGRO Brno – Tuřany, a.s.
Brno

Významný producent květin a okrasných dřevin
- Okrasná školka s rozšířenou nabídkou okrasných
dřevina a konifer, vřesovištních rostlin,
popínavých a balových dřevin
- Okrasné trávy
- Trvalky, léčivky a koření
- Letničky , balkonové a záhonové květiny
- Zeleninová sadba
- Pokojové rostliny
- Doplňkový prodej floristického a aranžérského
materiálu, substráty a hnojiva
- Služby zákazníkům-výsadba truhlíků, rozvozový
prodej, aranžmá pro každou příležitost….
- E-shop
Okrasná školka
Kaštanová 123, 620 00 Brno – Brněnské Ivanovice
Tel.: +420 545 220 013,
e-mail: str494@agro-turany.cz
Obchodní oddělení s květinami
Pěstitelská 62/12 , 619 00 Brno – Dolní Heršpice
Tel.: +420 543 211 481, fax: +420 543 250 945
e-mail: str490@agro-turany.cz

Obchodní oddělení s květinami a floristickými doplňky
Kaštanová 123 , 620 00 Brno –Brněnské Ivanovice
Tel.: +420 545 220 134
e-mail: str498@agro-turany.cz

Hledáme:
- studenty, absolventy , realizační firmy
pro spolupráci na návrzích a realizacích zahrad .
- budoucí partnery pro spolupráci v oblasti
aranžování květin

AGRO Brno – Tuřany, a.s.
Kaštanová 123, 620 00 Brno, ČR
Tel: 602/514 662
email: marketing@agro-turany.cz
http://www.agro-turany.cz

AGRO CS a.s.
Česká Skalice

Jméno firmy: AGRO CS a.s.
Adresa: Říkov 265, 552 03 Česká Skalice
www.agrocs.cz, www.agroprofi.cz

Firma působí prostřednicvím dceřiných společností v dalších zemích střední Evropy.
Je strukturována do několika samostatných divizí. Nejvýznamnější je Zahradní divize, která
je leaderem ve svém oboru v hobby sektoru, stejně jako mezi profesionálními zákazníky.
Společnost zaměstnává více než 200 spolupracovníků a dosahuje ročního obratu více než
1 300 mil. Kč. Spolupracuje s předními vědeckovýzkumnými pracovišti a vysokými školami
při řešení závěrečných prací. Podporuje možnost zpracovávat závěrečné či diplomové práce
ve svých provozech.
•
•
•

Chcete rozšířit pracovní tým a působit ve firmě kde Váš postup záleží pouze na Vás?
Hledáte jistotu a silné zázemí úspěšné firmy ?
Chcete se zúčastnit na řešení nových technologií?

Neváhejte nás kontaktovat pro další podrobnější informace k možnostem Vašeho
uplatnění v naší společnosti.

ARBOEKO s.r.o.
Obříství

Víte kdo jsme?
Arboeko je jedním z největších podniků
v České republice v oblasti pěstování, prodeje
a distribuce okrasných dřevin.
Firma Arboeko byla založena v roce 1993.
V roce 1995 byly založeny okrasné školky v Obříství. V roce 2007
se firma stala ryze českou společností.
Nyní Arboeko zastává v ČR vedoucí roli ve výrobě okrasných rostlin
a v mezinárodním obchodě (import a export). Dodavatele a zákazníky firmy Arboeko lze nalézt po celé Evropě.
Hlavní sídlo firmy Arboeko se nachází v Obříství nedaleko Mělníka.
Pobočku má firma Arboeko ve Smržicích u Prostějova.
K zákazníkům Arboeka patří profesionální podniky jako jsou okrasné školky, městské úřady, realizační zahradnické firmy, zahradnictví,
zahradnická prodejní centra a stavební firmy. Arboeko neprovozuje
maloobchodní prodej. Firemní filozofie Arboeka je zaměřena
na budování dlouhodobých obchodních vztahů, které zákazníkům zaručí trvalou spokojenost.
Arboeko se dále snaží podporovat mladé studenty zahradnických oborů formou nového stipendijního programu. Studenty
podporuje finančními částkami při studiu, kdy garantuje po ukončení studia pracovní místo se 100% uplatněním v oboru.
Čerstvým absolventům zejména vyšších a vysokých škol se zaměřením
na obory zahradnické a lesnické nabízí Arboeko Trainee program.
Jedná se o jednoletý program určený vybraným absolventům, kteří
v tomto období získávají znalosti, zkušenosti a rozhled v oboru a dále
se setkávají s různorodostí pracovních míst a poznávají jednotlivé výrobní a obchodní procesy. Na základě absolvování Trainee programu
pak dokážeme nabídnout absolventům pracovní místo „na míru“
jejich schopnostem a dovednostem.
ARBOEKO, s. r. o.
Obříství 230
277 42 Obříství
tel. +420 315 683 151
fax +420 315 683 154
arboeko@arboeko.com

ARBOEKO, s. r. o.
Smržice 550
798 17 Smržice
tel. +420 582 381 500
fax +420 582 381 503
smrzice@arboeko.com

Arboeko, s. r. o.

www.arboeko.com

Asociace zahradnických
společenstev
Olomouc

BB Com s.r.o.
Letohrad

Firma BB Com s.r.o. se zabývá
výrobou zahradnických substrátů a na
trhu se
úspěšně prezentuje pod
obchodní značkou Florcom®.
Firma vznikla v roce 1997 a vlastní
výroba substrátů začala v roce 2000.
Protože kapacita výrobny nestačila
poptávce, byl v roce 2004 zakoupen
nový areál v Letohradě a po kompletaci nových moderních technologií, byla
v roce 2005 zahájena výroba. Na ploše
cca 6,5 ha jsou k dnešnímu dni provozovány 2 balící linky s vysokou výrobní
kapacitou a kompletním technickým
zázemím.
Dnešní produkce obsahuje asi 60 druhů výrobků. Počínaje HOBBY substráty, širokým
sortimentem profesionálních substrátů, speciálními substráty pro zelené střechy, trávníkovými
substráty, atd. V nabídce jsou substráty s mykorrhizními houbami, vlastní rašelina, mulčovací kůra,
piniová kůra a dekorační barevná štěpka. Nedílnou součástí je nabídka květináčů, misek, závěsů
a hnojiv.
Zaměřujeme se převážně na výrobu profi substrátů pro největší zahradnické firmy v České
republice (Agro Brno Tuřany, Florcenter s.r.o. Olomouc, a jiné), jakož i školkařské firmy (Arboeko
Obříství, Diké Příšovice) a současně spolupracujeme s několika firmami z České i Slovenské
republiky (Adam Zahradnická a.s., T–Takács, s.r.o.) na výrobě profesionálních trávníkových
substrátů. Dodáváme též do obchodních řetězců OBI, Hornbach, Makro, Avex Baumarkt a ÖBAU
v České i Slovenské republice, Maďarsku a Rakousku.
Substráty jsou vyráběny pouze z baltských rašelin. Pro výrobu substrátů se používají rašeliny
frézované a od roku 2004 i borkované. Tyto rašeliny dovážíme v původním stavu a na našich
výrobních linkách je upravujeme a třídíme do několika frakcí tak, aby byly vhodné pro jakékoliv
použití pěstitele. Jednotlivé komponenty používané pro výrobu jsou vysoké kvality a před aplikací
jsou podrobeny rozborům. Vlastní dokonalé zpracování substrátu a dávkování zaručuje moderní
technologický park.
Trávníkové substráty připravujeme a vyrábíme na zakázku pro potřeby odběratelů dle jejich
požadavků.
Na vývoji a aplikaci střešních substrátů spolupracujeme
nejen s několika našimi předními realizačními firmami ale
i s firmami s celoevropskou působností. Střešní substráty
se zákazníkům dodávají buď v big-bazích o obsahu
jednoho až dvou kubíků (zejména na menší zakázky) nebo
v cister-nách pro přepravu sypkých hmot. Substrát je pak
na střechu dopraven tlakovou hadicí, přímo z cisterny.
Doprava na místo určení a zajištění techniky pro foukání
substrátů na střechu je pak součástí naší komplexní
dodávky.
Stavby, na které jsme dodávali střešní substrát:
Tereziánský dvůr Hradec Králové, Central Park Žižkov, Galerie Harfa, ČSOB Radlická (ve spolupráci s firmou LINKE), budova ČEZ na Pankráci a převážná většina okolních budov, Kampus Brno,
Vaňkovka Brno a řada dalších.
Sami sebe vidíme jako tým specialistů, na které se dnes a denně s důvěrou spoléhají velké
a významné firmy.
BB Com s.r.o., Kunčická 465, 561 51 Letohrad
Tel.: 465 612 584 Fax: 465 621 401 E-mail: bbcom@bbcom
IČO: 25275992
DIČ: CZ25275992
zápis do OR vedeného KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12163

Falconry s.r.o.
Kozmice

Falconry s.r.o.
Dovolte nám, abychom Vám představili společnost Falconry s.r.o. se
sídlem v České republice, v bezprostřední blízkosti krajského města
Ostravy.
Společnost, která byla založena v roce 2002, se zabývá poskytováním
služeb a prodejem produktů v oblasti sokolnických, lesnických a
agrárních

potřeb.

Snaží

se

tak

pozitivně

ovlivnit

budoucnost

životního prostředí.
Domníváme se, že v souvislosti s ubývajícími celosvětovými zásobami
vody a stále se diskutujícím globálním oteplováním planety jsou
velmi potřebné informace o pomocných půdních látkách.
Z

různých

produktů

upřednostnili

naší

společnosti

hydroabsorbent,

který

bychom
pod

z tohoto

důvodu

obchodním

názvem

Hydrogel dodává naše společnost od roku 2006 na trh v České a
Slovenské republice.
Se Zahradnickou fakultou v Lednici spolupracujeme již několik let,
podporujeme zejména řešení diplomových a dizertačních prací
studentů zahradnického studijního oboru v této oblasti.
Výsledky společného výzkumu můžete velmi dobře využít v praxi, neboť to
jste Vy, kteří budete ovlivňovat budoucnost ve všech oblastech
životního prostředí.
Naše společnost Vám ráda poskytne potřebné množství našeho produktu
v souvislosti s Vaším studiem a poskytne i bližší technické informace
na základě Vašich požadavků.

Falconry s.r.o.
Jiří a Josef Rošíkovi
jednatelé společnosti

Falconry s.r.o.
Rušná 494/10, 747 11 Kozmice, Česká republika
IČ: 25913450, DIČ: CZ25913450
Tel.:+420 595 032 355, Mob.:+420 724 206 298
Bankovní spojení: KB Ostrava, č.účtu: 27-5538980277/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25270

Hydrogel
Vlastnosti
Hydrogel prodlužuje trvale užitnou vlhkost
( kapacitu vody ) v zemi a substrátu.
Hydrogel je kyselina polyakrylová-draselná sůl,
s příčnou vazbou, se schopností ukládat vodu a
rostlinné živiny. Při vysychání půdy a kořenů
rostlin má schopnost tuto vlhkost znovu vydávat.
Hydrogel zvládá stále pohotově dodávat zásobu
vody právě tam kde ji rostliny potřebují – do
kořenového systému.

bez Hydrogelu
voda a živiny odplaveny

s Hydrogelem
efektivní využití
vody a živin

Použití

Při kontaktu s vodními zdroji granulát bobtná,
zadržuje vodu a živiny. 1kg Hydrogelu zadrží
v zemi až 150 litrů vody !!

-

zahrady a tvorba krajiny
veřejná zeleň
travnatá hřiště
golfová hřiště
rekultivace
užitkové rostliny
ozdobné sazenice
zemědělství
doprava a skladování rostlin

Výhody
-

Kořeny prorůstají přes gelové částice a odebírají si
vodu a živiny.

-

zvyšuje zadržování vody v zemi a
substrátech
redukuje zavlažování
snižuje vymývání živin
snižuje náklady na zavlažování a hnojení
stará se o jistý růst stromů a dřevin
zlepšuje kvalitu sazenic
umožňuje růst sazenic na extrémně suchých
místech

Falconry s.r.o.
Tel.: +420 724 206 298, 602 761 530 ,
http: //www.falconry-cz.com

595 032 355

Fax: +420 595 032 355
E-mail: falconry@quick.cz

Falconry s.r.o. , Rušná 494/10 , 747 11 Kozmice

FILUNA s.r.o.
Jindřichův Hradec
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• Plány do budoucna

Jan Vavřín – ARS
Litomyšl

Jan Vavřín – ARS, Litomyšl

ZAHRADA od A do Z

Kancelář: (centrála)

Smetanovo nám. 95, 570 01 Litomyšl
Tel./Fax: 461 614 578

Okrasná školka:
Strakov 22, Litomyšl
Tel./Fax: 461 639 001

Květinářství:

Smetanovo nám. 95, Litomyšl
Tel: 461 615 678

Web: www.ars-vavrin.cz
E-mail: ars@ars-vavrin.cz

V PŘÍPADĚ ZÁJMU KONTAKTUJTE KANCELÁŘ:
LITOMYŠL, SMETANOVO NÁMĚSTÍ 95
T E L . 461 614 5 78, 732 8 13 902
e-mail: ars@ars-vavrin.cz

Národní centrum zahradní
kultury, NPÚ ÚOP
Kroměříž

Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži

Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků v ČR.
Předmětem projektu NCZK je vytvoření multioborového centra, které se bude orientovat na
vytváření odborných metodik pro obnovu a následnou péči o historické zahrady a parky v ČR.
Nabízí:
Poradenskou činnost.
Spolupráci při vytváření metodických materiálů pro NPÚ – bakalářské a diplomové práce.
Praxi studentům v provozu zahrad a Centra.
Zajímavé informace o projektu i z oboru zahradní kultury je možné získat také na www.nczk.cz

OK Zahrady s.r.o.
Nový Bydžov

Realizace sadovnických úprav
a prodej zahradnických potřeb

• Projekční činnost
• Realizace
- rodinných zahrad
- veřejné zeleně
• Automatické závlahy
• Jezírka
- okrasná
- koupací
• Údržby zeleně
• Zahradnická prodejna
• Ukázková zahrada

Dynamicky se rozvíjející
firma v oboru zahradních
a krajinářských úprav
nabízí zázemí mladého
kolektivu
šikovným
zahradním odborníkům,
a to formou sezónních
brigád
i
hlavním
pracovním
poměrem.
Své CV zasílejte na:
info@okzahrady.cz
Jos. Jungmanna 1735

Nový Bydžov 504 01

Tel.: +420 495 490 047

Pasič, spol. s r.o.
Dolní Životice

Pod obchodní značkou

nabízíme tři produktové řady:
Neživý výrobní materiál

Sortiment výrobního nerostlinného materiálu určeného pro pěstitele v zahradnictví,
školkařtví a zelinářství. S velkoobchodními sklady v Dolních Ţivoticích, Brně a Nitře. Hlavní
poloţky v sortimentu jsou květináče a kontejnery, substráty, hnojiva, stimulátory, hrnkovací
stroje atd.
Sazenice balkonových a záhonových rostlin

Sortiment mladých balkonových a záhonových rostlin. Naše firma úzce spolupracuje
s firmami Lazzeri, Jungpflanzen Grünewald, Elsner pac, Rudy Raes, Kloer
Sazenice dřevin

Výroba polotovarů dřevin do stáří dvou let. V menším objemu produkujeme hotové
rostliny kyselomilných dřevin Azalea , Calluna, Camellia.
Výrobní prostory máme v Dolních Ţivoticích, Štáblovicích a Třinci.
Celková krytá plocha 2 ha, celková venkovní plocha 3 ha z toho jsou 2 ha matečnice dřevin a
1 ha kontejnérovny dřevin pro produkci v kontejnerech 9 x 9 cm.
Aktuální poţadavky na volné pracovní pozice nabízíme na našich internetových stránkách
www.pasic.cz pod záloţkou pracovní místa.
Kontaktní údaje:
Pasič spol.s r.o.,U Sušárny 151,Dolní Ţivotice 747 56,tel 553 786 006, Fax 553 786 014
e-mail:gabriela@pasic.cz , www.pasic.cz, IČO 25365916, DIČ CZ25365916,
Czech Republic

Svaz květinářů a floristů
Olomouc

Svaz květinářů a floristů ČR (dále jen svaz) byl založen a registrován v roce 1991 jako občanské sdružení
pod názvem Svaz květinářů ČSFR. V roce 1993, kdy došlo ke sloučení se Svazem vazačů a aranžérů při
současném vzniku samostatného slovenského svazu, byl pozměněn na název Svaz květinářů a floristů.
Od roku 2007 pracuje svaz ve dvou samostatných sekcích (květinářská a floristická). Také byl pozměněn
název na Svaz květinářů a floristů České republiky. Svaz je profesní, dobrovolná nezisková organizace,
sdružující pěstitele květin, floristy, obchodníky s květinami a všechny zájemce o tuto problematiku.
Hlavní cíle svazu
Hlavním motivem založení svazu byla a je potřeba posílit postavení, úroveň a autoritu oboru v ČR.
Nejvyšším orgánem svazu je valná hromada volící předsednictvo pro dvouleté období.
Hlavním cílem svazu je poslání cechovní sounáležitosti, růst odbornosti a vzájemné informovanosti.
Cíle se realizují především formou:
pořádání odborných seminářů (floristika, květinářství), exkurzí, výstav a soutěží
spolupráce s mezinárodními profesními organizacemi a členství v nich (AIPH, FLORINT)
spolupráce s odborným školstvím
iniciace a zajištění vydávání odborných publikací a reklamních materiálů (plakáty, DVD apod.)
poradenství v oboru
spolupráce na vytváření legislativy spjaté s oborem
vydávání informativního svazového zpravodaje
Reference SKF ČR a jejich členů z řad floristů
výzdoba prostor Kongresového centra pro Předsednictví ČR v Radě EU
výzdoba Zahradnického plesu na Žofíně
partner výstavy Flora Olomouc – jarní etapa – expozice a zajištění floristických soutěží
spolupořadatel Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva
pořádání Květinových show v Lednici na Moravě
pořádání květinových přehlídek – Dokonalost elegance – Olomouc, Zubří
zajištění doprovodného floristického programu na veletrhu Zelený svět
zajištění floristického programu a květinové výzdoby pro Krajinnou výstavu bez hranic Cheb -Marktredwitz
realizace odborného programu akce Havířov v květech 2009 a 2010

Připravované akce:
Flora Olomouc – jarní etapa
40. Mistrovství floristů ČR - Děčínská kotva
Havířov v květech

28. 4. – 1. 5. 2011
18. – 22. 5. 2011
18. 6. 2011

Odborný garant:

Svaz květinářů a floristů ČR, Wolkerova 17, Olomouc
Tel.: 585 726 290, e-mail: svaz.skf@seznam.cz
www.svazkvetinaruafloristu.cz, www.ufgf.org, www.ec2011.eu

SEMO, a.s.
Smržice

Česká společnost SEMO a.s. byla založena v roce1994. Navazuje na více než
50-ti letou tradici šlechtění, které je spojeno s bývalou Šlechtitelskou stanicí zelenin.
Šlechtitelský program se především zaměřuje na zeleninu plodovou a kořenovou, saláty,
cibuli a zahradní hrášky.

SEMO a.s. je
-

šlechtitel zeleniny
výrobce a dodavatel osiva:
– standardní kvalita
– PROFI osiva

SEMO a.s.
798 17 Smržice
Česká republika
Tel.: + 420 582 301 911
fax.: + 420 582 381 189
e-mail: semo@semo.cz
www.semo.cz

Společnost SEMO a.s., významná česká společnost zabývající se šlechtěním,
produkcí a prodejem osiv zeleniny, květin, léčivých a aromatických rostlin, posiluje své řady a
hledá nové kolegy do oddělení šlechtění. Šlechtitelský program se zaměřuje především na
zeleninu plodovou a kořenovou, saláty, cibuli a zahradní hrášky.
Pokud byste měli zájem se spolupodílet na tvorbě nových odrůd nejen pro Českou
republiku, přihlaste se a zúčastněte se našeho výběrového řízení.
Hledáme nové kolegy/ kolegyně na pozice:
„Šlechtitel“ a „Asistent šlechtitele“
Nabízíme:
- zajímavou a samostatnou tvůrčí práci
- dlouhodobé a perspektivní uplatnění
- možnost profesního růstu

Termín nástupu: po dohodě
Hledáme nápaditého člověka, který se rád pouští do něčeho nového, je schopen pracovat
samostatně, využívá vlastní invence ke své práci, má zemědělské VŠ vzdělání (nejlépe
zahradnického nebo agronomického zaměření), má základní znalosti z oboru genetiky
rostlin, šlechtění a polního pokusnictví, vlastní řidičské oprávnění skupiny B (T je výhodou) a
mluví plynule anglicky.
V případě, že Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám e-mailem Váš strukturovaný
životopis na adresu: sedlackova@semo.cz.
Bližší informace Vám rád poskytne:

Ing. Jan Prášil, tel: 582 301 911
SEMO a.s., 798 17 Smržice, www.semo.cz

Společnost SEMO a.s.., významná česká společnost zabývající se šlechtěním,
produkcí a prodejem osiv zeleniny, květin, léčivých a aromatických rostlin, posiluje
své řady a hledá nové kolegy pro podporu prodeje.
Pokud byste měli zájem se spolupodílet na obchodních aktivitách společnosti,
přihlaste se a zúčastněte se našeho výběrového řízení.
Hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici:
„Manažer podpory prodeje“
Nabízíme:
- zajímavou a samostatnou práci
- možnost osobního uplatnění
- práci v mladém kolektivu
Termín nástupu po dohodě.
Hledáme nápaditého člověka, který se rád pouští do něčeho nového, je schopen
pracovat
samostatně, využívá vlastní invence ke své práci, má zemědělské VŠ vzdělání
(nejlépe zahradnického nebo agronomického zaměření), řidičské oprávnění skupiny
B, je ochotný cestovat a komunikuje plynule anglicky.
V případě, že Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám e-mailem Váš strukturovaný
životopis na adresu: sedlackova@semo.cz
Bližší informace Vám rád poskytne:

Ing. Jan Prášil, tel: 582 301 911
SEMO a.s., 798 17 Smržice, www.semo.cz

Správa mestskej zelene
v Košiciach
Košice, Slovensko

Správa mestskej zelene v Košiciach

Správa mestskej zelene v Košiciach

kontakt

Sme príspevková organizácia, ktorá sa zaoberá
projektovaním verejnej a súkromnej zelene,
realizáciou
a
údržbou
zelene.
Pestujeme
rastlinný materiál, spravujeme detské ihriská,
fontány,
umelecké diela, pomníky, minerálny
prameň Anička, Mlynský náhon, horizontálne
vrty, pilotové steny podchycujúce terén pod
sídliskom DH, ...

V rámci podnikateľskej činnosti sa zaoberáme
maloobchodnou a veľkoobchodnou činnosťou v
rozsahu – nákup a predaj okrasných
rastlín,
poskytujeme
záhradnícke
služby,
vykonávame
projekčnú
činnosť
a
prenájom
nebytových
priestorov.

Rastislavova 79
040 01 Košice

kosice.sk/smsz/
055/62 214 00
055/62 326 27
fax

055/62 245 57

Správa mestskej zelene v Košiciach

Predaj
Rastlín
Zeminy
Mulču
Hnojiva

Projektovanie

Realizácia
Údržba

Poskytovanie
prác

Verejnej zelene
Súkromnej zelene
Detských ihrísk

Sadových úprav
Detských ihrísk

Kosenie
Odvoz materiálu
Strihanie
Presádzanie
Frézovanie pňov
Výruby
Drvenie konárov

Prenájom
Nebytových
priestorov
Lavíc
Altánku

Ukážky našich zrealizovaných sadových úprav

Správa mestskej
zelene v Košiciach

Referencie
Národná rada SR
Baumax Košice
Optima Košice
Kaufland košice
Lidl Košice
NAY Elektrodom Košice
Námestie Trebišov
Wamex Košice
Súkromné záhrady
Verejná zeleň mesta Košice
Detské ihriská
Multifunkčné ihriská

Ponúkame Vám na predaj rastlinný a doplnkový
záhradnícky materiál.

Správa mestskej
zelene v Košiciach

Máme vlastnú okrasnú škôlku v Bernátovciach so širokým
vzrastlé
sortimentom okrasných drevín. Jedná sa najmä o
stromy, kry,
a na Rastislavovej ulici je tento sortiment doplnený aj o
trvalky, letničky a doplnkový záhradnícky materiál (hnojivá,
substráty,štrk, trávne semená a iné).

Vedúci oddelenia záhrad
Ing. Peter Vrábel
vrabelsmsz@kosice.sk
0914 321 770

Vedúci záhrady Bernátovce
Štefan Nohaj
0910 169 987

Predajňa
Rastislavova 79
Košice 040 01

Úsek projekcie a prípravy výroby

Správa mestskej
zelene v Košiciach

Poradenstvo
Projekty sadových úprav – verejná zeleň, obchodné centrá,
rodinné záhrady
Rekonštrukcia existujúcej zelene
Projekty detských ihrísk, multifunkčných ihrísk
Výpočty spoločenskej hodnoty
Rozpočtovanie sadových úprav
Interiérová zeleň
Reprezentačné výzdoby interiérov
Pietna zeleň
Mobilná zeleň
Závlahy

Na spracovanie dokumentácií používame nasledovné
programy:AutoCad, Revit Architecture, Microstation,
Manifold, Terra Explorer, Odis...

Vedúca oddelenia
projekcie a prípravy
výroby

Ing. Marta Popríková
poprikovasmsz@kosice.sk
Zástupca vedúcej
oddelenia

Ing. Marek Bobík
055/622 14 00
055/623 26 27

Realizáciu a údržbu sadových úprav

Správa mestskej
zelene v Košiciach

v 7 veľkých mestských častiach koordinujú technici
zelene.
Zodpovední technici podľa mestských častí
Sídlisko Dargovských hrdinov
Ing. Zdenka Dienešová

Sever a Ťahanovce
Tomáš Nevelıš

Západ – Terasa
Darina Kupčíková

Jazero
Ing. Lubomír Špirko

Staré mesto
Ing. Janka Bukovská

Juh
Dagmar Valentová

Prevádzkujeme údržbu verejnej zelene a detských ihrísk
v správe majetku mesta Košice, vrátane prvkov drobnej
architektúry.

Prevádzkový námestník

Ing. Marta Popríková
055/622 14 00
055/623 26 27

Poskytujeme práce s mechanizmami

Správa mestskej
zelene v Košiciach

Drvenie konárov
Frézovanie pňov
Práca s nakladačom – rýpadlom
Presádzanie vzrastlých stromov
Orez a výrub drevín
Kosenie
Strihanie živých plotov
Odvoz a likvidácia biologického materiálu
Vedúci dopravného úseku

Rudolf Kmec
Vedúci technického úseku

Ing. Vladimír Pichonský
pichonskysmsz@kosice.sk
055/622 14 00
055/623 26 27

Správa mestskej zelene v Košiciach

Vedúca personálneho úseku
Zdenka Drozdová
drozdovasmsz@kosice.sk
055/622 14 00
055/623 26 27

Veřejná zeleň města Brna,
p.o.
Brno

Veřejná zeleň města Brna

NKP Špilberk

Luţánky

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace byla zřízena roku 1995
jako příspěvková organizace rozhodnutím zastupitelstva Města Brna. Má obecně
prospěšné poslání spočívající zejména v udrţování, rekonstrukci a zlepšování stavu
veřejné zeleně celoměstského významu, jakoţto jedné z nejpodstatnějších sloţek
ţivotního prostředí pro současné a budoucí generace obyvatel města. Garantuje zajištění odborné péče a iniciuje potřebné zásahy do této zeleně včetně rekonstrukcí.
Hlavní činností organizace je správa, zakládání, rekonstrukce a údrţba svěřených
významných parků (Luţánky, Tyršův sad, Koliště, Špilberk, Denisovy sady a Studánka, Wilsonův les ) a stromořadí na celém území města.
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, je také členem občanského sdruţení Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, dále Svazu zakládání a
údrţby zeleně a od dubna 2003 členem výboru firem ELCA (Asociace evropských
firem působících v oboru zahradnictví, krajinářské tvorby a výstavby sportovních zařízení.)
Od roku 2010 je Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace drţitelem
certifikátu systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu enviromentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy
ČSN OHSAS 18001:2008.

Denisovy sady
Wilsonův les

stromořadí Sibiřská

stromořadí Bráfova

Tyršův sad

Koliště

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace obdrţela za svou práci několik
ocenění. Rekonstrukce parku Denisovy sady byla oceněna prestiţní cenou Obce architektů: GRAND PRIX 2004 a cenou občanského sdruţení Brno Věc veřejná Brněnský chodec. Fotografie hocha sedícího na „vodních" schodech u ulice Bašty zvítězila v mezinárodní fotografické soutěži Zdravých měst v Turecku. Rekonstrukce
parku Tyršův sad se umístila na III. místě v soutěţi o nejlépe realizované sadovnické
dílo roku 2002. Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace velkým dílem
napomohla městu Brnu k získání stříbrné plakety v celoevropské soutěži Entente Florale, neboť byla garantem účasti města v této prestižní soutěži. Samotná
organizace navíc získala speciální cenu za vysoce profesionální přístup k rekonstrukci historických parků a k péči a výsadbě uličních stromořadí.

Entente Florale - diplom ze soutěţe Entente
Florale (rok 2004)

Entente Florale - speciální cena pro parky a stromořadí ve správě VZmB, p.o (rok 2004)

Vítězný snímek z fotografické soutěţe Zdravých
měst (rok 2006)
Stříbrná plaketa ze soutěţe Entente Florale (rok
2004)

Ocenění parku Denisovy sady v anketě Brněnský chodec (podzim 2005)
Grand Prix Obce architektů

Hlavní činnost
Příspěvková organizace Veřejná zeleň města Brna ( dále VZmB ) byla Statutárním
městem Brnem zřízena za účelem správy, údrţby a rekonstrukce zeleně celoměstského významu.
Od svého zřízení v r. 1995 VZmB dokončila rekonstrukci parků Koliště, Tyršův sad a
v současné době probíhá poslední etapa obnovy parku Luţánky . V roce 2000 zahájila VZmB rekonstrukci parku Špilberk a parků Denisovy sady a Studánka. Zrekonstruované parky a jejich části jsou intenzivně udrţovány pro zachování jejich stavu po
rekonstrukci a pro jejich další rozvoj. Na jaře roku 2001 bylo ve svěřených parcích s
výjimkou Wilsonova lesa nainstalováno informační značení s plány parků, s texty o
jejich historii a současnosti a s informacemi o provozu parků.
K 1. 1. 2011 eviduje organizace 16.396 stromů ve své správě a od svého zaloţení v
roce 1996 jich do brněnských ulic k tomuto datu vysadila 8.994ks. Průběţně je zajišťováno ošetřování stromů ve stromořadích odbornými řezy a zálivkou, vţdy podle
celoročního plánu, který je během roku doplňován poţadavky vyplývajícími z aktuálního stavu stromů a z poţadavků občanů. Aleje v ulicích jsou postupně dosazovány,
obnovovány či celkově rekonstruovány. Všechny stromy jsou evidovány elektronicky,
v programu MITREES. Od roku 2003 byla organizace svěřena do správy výsadbová
místa, tzv. čtverce. VZmB provádí jejich správu, údrţbu a dle finančních moţností
postupně jejich "rekonstrukci".
Od roku 2005 organizace postupně naplňuje Koncepci rozvoje mobilní zeleně v
Městké památkové rezervaci, kterou vypracovala.
Od roku 2007 se organizace stala také správcem nově budovaných vodních prvků v
Městské památkové rezervaci.
Od svého zaloţení se organizace plně věnuje také propagační a osvětové činnosti v
oblast veřejné zeleně. V rámci ní pořádá VZmB naučné a propagační akce pro širokou lidskou i odbornou veřejnost. Jsou to například lektorované procházky po par-

cích, akce pro děti či přednášky o zeleni na školách a seminářích. Pracovníci publikují v odborných časopisech; komunikují s médii a propagují brněnskou zeleň v celé
republice i v zahraničí. Doposud VZmB připravila 5 samostatných výstav a vede
vlastní internetové stránky. Vydala broţuru Funkce zeleně ve městě.

Mobilní zeleň
VZmB postupně naplňuje Koncepci rozvoje mobilní zeleně v Městské památkové
rezervaci, kterou zpracovala v roce 2000. Sortiment nádob a způsobů osázení je široký; realizace závisí na městem přidělovaných financích. Doposud byly nainstalovány 2 květinové sestavy, tzv. homole (MMB Husova) a 85 speciálních závěsných nádob na lampách (ulice Nádraţní, náměstí Svobody, Tyršův sad ). Organizace provádí
návrhy, relizaci, údrţbu a správu této zeleně. Kaţdoročně jsou nádoby osázeny pestrobarevnými letničkami.

mobilní zeleň - květinové homole

závěsná mobilní zeleň
{foto:Lenka Němcová}

Vodní prvky
Od roku 2007 byly organizaci předány do správy a údrţby nově vybudované vodní
prvky v Městské památkové rezervaci: kašna a pítko na Náměstí Svobody (Kuba,
Pilař) a Zlatá studna na Jakubském náměstí (Hrůša).
VZmB má se správou a provozováním vodních prvků bohaté zkušenosti, neboť se
stará o vodní prvky ve svěřených parcích (4 kašny, 1 vodní kaskáda, 2 potoky; pítka
a ptačí napajedla). O vodní prvky pečuje organizace vlastními silami, na základě provozních řádů.

kašna na Náměstí Svobody

pítko na Náměstí Svobody

}

Zlatá studna na Jakubském náměstí
{foto:Lenka Němcová}

Rekonstrukce parků
Rekonstrukce parku Tyršův sad byla podle projektu profesora Ivara Otruby dokončena v roce 2000. V parku byl mimo jiné vybudován speciální záhon pro zrakově postiţené, konstrukce s popínavými dřevinami, rozárium a dětské hřiště. V roce 2005 byla
dokončena rekonstrukce parku Denisovy sady, dle projektu architektů Hrůši, Pelčáka,
Sendlera a Babky. Po rekonstrukci v předchozích letech, kdy byly zrekonstruovány
historické objekty, tzv. Místodrţitelská zahrada či bastion s obeliskem, prošel největší
změnou nástup do parku z ulice Bašty, kde byla vybudována vodní kaskáda. Na
rekonstrukci Kapucínských teras a parku Studánka peníze městem zatím přiděleny
nebyly. V současné době se zpracovává ţádost o přidělení dotace z Regionálního
operačního programu.
Rekonstrukce parku Luţánky finišuje. V parku byla v rámci rekonstrukce mimo jiné
vybudována dvě nová dětská hřiště, hřiště na petanque, zrekonstruováno bylo předpolí SVČ a nástup s pomníkem císaři Josefu II. Zrestaurována byla kašna Tři Putti,
opraveny byly cesty a v parku je postupně vyměňován mobiliář. V roce 2005 byl park
korunován reminiscencí potoka Ponávka. V roce 2007 prošla rekonstrukcí cestní
síť navazující na potok Ponávka.
Park Špilberk je doposud zrekonstruován pouze z menší části. Rekonstrukcí prošla
především severní část kopce - rekonstruovány byly cesty i zeleň, zrestaurovány byly
kašny a pomníky, vybudovalo se zde hřiště pro petanque. Na svahu nad ulicí Pellicova bylo zbudováno dětské hřiště, zrestaurovány byly dva altány. Na sklonku roku
2006 proběhla rekonstrukce dalších cest a okolí jihozápadního bastionu. V roce
2007 rekonstrukce pokračovala budováním veřejného osvětlení v části parku. V letošním roce jsou prováděny úpravy předpolí jihozápadního bastionu.

BUDOVÁNÍ POTOKA PONÁVKA V PARKU LUŢÁNKY

BUDOVÁNÍ SCHODIŠTĚ S VODNÍ KASKÁDOU V DENISOVÝCH SADECH

BUDOVÁNÍ KAMENNÉ CESTY V PARKU ŠPILBERK

Park Špilberk
Městský park Špilberk o rozloze 17 ha je nejvýznamnějším brněnským parkem zaloţeným městskou správou a jako jedinečná památka zahradního umění je spolu s
hradem Špilberk prohlášen Národní kulturní památkou.
Ve středověku byly horní svahy kopce Špilberk z obranných důvodů holé, dolní svahy byly osázeny vinicemi a ovocnými sady. Krajinářský park v romantickém slohu byl
zaloţen z podnětu brněnského starosty Christiana d'Elverta v letech 1861 aţ 1862.
Zakládání parku řídil dle vlastního projektu umělecký zahradník Antonín Šebánek
pod dohledem Karla Offermanna, ředitele zemských zahrad Františkova a Lužánek. Základem kompozice parku byly promenádní cesty s alejemi a vyhlídkovými
místy a krajinářské výsadby dřevin a bylin. Dřeviny k výsadbě byly získávány převáţně darem z okolních panství, od významných osobností a brněnských občanů. Od
80. let 19. století do 20. let 20. století byl park doplňován vyhlídkovými altány a pomníky a bylo zde zřízeno městské zahradnictví pro péči o brněnskou veřejnou zeleň.
V současné době probíhá celková obnova parku dle projektu Ing. Evy Damcové.
Významné objekty v parku:
Hrad Špilberk byl zaloţen ve 13. století Přemyslem Otakarem II. Po obléhání švédskými vojsky v 17. století byl vybudován nový hradební systém a Špilberk se pro
svůj strategický význam stal zemskou pevností. Po napoleonských válkách byla pevnost zrušena a objekt se stal velkou věznicí. Od poloviny 19. století slouţil hrad jako
vojenská kasárna. Od roku 1960 uţívá prostory hradu Muzeum města Brna.
Altán, jiţní vyhlídkový pavilon, dle návrhu A. Prastorfera daroval městu v roce 1885
Ch. d'Elvert.
Gloriet, severní vyhlídkový pavilon s orientačním stolem, z roku 1884 dle návrhu A.
Prastorfera.
Pomník Christiana d'Elverta, bývalého brněnského starosty a zakladatele parku,
dle návrhu A. Prastorfera z roku 1884. Z klasicistního památníku byla časem odstra-

něna busta a nápis, který se vztahoval k zakladateli parku.
Pomník italských karbonářů, vězněných v letech 1823 aţ 1845 ve špilberské věznici, od M. Stanich-Sardiho z roku 1925.
Pomník Pavla Křížkovského, významné osobnosti brněnské hudební kultury 19.
stol., od F. Fabiánka z roku 1925.
Pomník Raduita de Souches, obránce Brna proti Švédům, od J. Tomoly z roku
1902.
Socha sv. Jana Nepomuckého, barokní socha světce z konce 18. stol.
Správkyně parku Ing. Vladimíra Koloušková

Jaro v parku

Nástup do parku

Podzimní scenérie

Zima

Park Lužánky
Lužánky o rozloze 20 ha jsou nejstarším pro veřejnost otevřeným městským parkem
v českých zemích, nejvýznamnějším brněnským parkem a jsou prohlášeny kulturní
památkou.
V 16. století byl v prostoru dnešních Luţánek v luţním lese na potoku Ponávka hospodářský dvorec. Ten daroval císař Rudolf II. v roce 1578 řádu jezuitů, který část přilehlého lesa upravil na tzv. Jezuitskou zahradu. Po zrušení jezuitského řádu v roce
1773 věnoval císař Josef II. 9.9.1786 bývalou Jezuitskou zahradu brněnským obča-

nům pro zřízení městského veřejného sadu. Zaloţení nového parku, pojmenovaného
Luţánky dle původních luţních lesů, bylo svěřeno vrchnímu zahradníkovi Antonínu
Bisingerovi. V roce 1788 byly úpravy parku ve francouzském slohu s pravidelnou osnovou barokních alejí v kombinaci s krajinářskými úpravami podél Ponávky dokončeny. Luţánecký park se stal brzy výletním, zábavním a společenským centrem města.
V polovině 19. století probíhala pod vedením Karla Offermanna, ředitele zemských
zahrad Luţánek a Františkova, přeměna Luţánek na přírodně krajinářský park. V
roce 1849 byl park stavovským sněmem prohlášen národní památkou. V letech 1853
aţ 1855 byl v parku postaven dle projektu Ludvíka Förstera a Theofila Hansena novorenesanční pavilon. V 2. polovině 19. století byl park, zejména zásluhou uměleckého zahradníka Antonína Šebánka, doplňován domácími i cizími druhy dřevin. Na
konci 19. století byly v Luţánkách zastoupeny veškeré dřeviny vyskytující se na Moravě a více jak 150 druhů cizokrajné vegetace.
Od roku 1991 probíhá rekonstrukce parku podle projektu pana profesora Ivara Otruby.
Významné objekty v parku:
Restaurační pavilon, tzv. Kasino, novorenesanční stavba z let 1853-1855 dle projektu L. Förstera a T. Hansena
Kašna se sousoším tří puttů z roku 1860 od F. Melnitzkého
Pomník Josefa Merhauta z roku 1931 od E. Hlavici
Pomník císaře Josefa II., zakladatele parku, replika z roku 2001 (původní pomník z
roku 1888 byl zničen)
Významné dřeviny parku:
buk lesní /Fagus sylvatica ‚Atropunicea'/ , červenolistý kultivar s deseti kmeny
jinan dvoulaločný /Ginkgo biloba l./, původem z Číny, jediný existující druh z vývojově niţších rostlin neţ jehličnaté dřeviny
javor dlanitolistý /Acer palmatum THUNB./, původem z Asie
platan javorolistý / Platanus x acerifolia (AIT.)WILLD./, obvod kmene 520 cm
dub uherský /Quercus frainetto TEN./, obvod kmene 536 cm, v Brně ojedinělý druh
ořešák černý /Juglans nigra L./, původem ze Severní Ameriky, v Brně nepříliš častý
svitel latnatý /Koelreuteria paniculata LAXM./, původem z Asie
Správkyně parku Ing. Kateřina Novotná

Buk a kašna Tři Putti

Jarní cibuloviny

Trvalkový záhon

Zima na hřišti

Střední část potoka Ponávka

Začátek potoka Ponávka

Kontakty
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
sídlo firmy: Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno
IČO:

62161521

organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
sp.zn.: odd. Pr, vložka 9

ŘEDITELSTVÍ (sídlo Kounicova 1013/16a - Tyršův sad)
ředitel organizace

Ing. Jozef Kasala

+420 542 422 640

+420 739 681 827
+420 542 422 656
+420 603 584 935
asistentka ředitele; správa parků Kolište, Tyr- Ing. Kateřina Novotná +420 542 422 642
šův sad, park Lužánky, Špilberk, Denisovy
sady a Studánka
+420 603 584 940
Koordinátor p.j.2000, zástupce ředitele

Tomáš Hájek

podatelna, sekretariát

Marie Boudová

+420 542 422 641

Nabídka praxe
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, nabízí studentům a absolventům Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity moţnost získání odborné praxe
v oboru

- zakládání a rekonstrukce zeleně, její ošetřování a údrţba
- redukční, zdravotní, výchovné a speciální řezy stromů
- manipulace se stroji a zařízeními speciálně určenými pro
zahradnické práce
- vyuţití speciálních počítačových programů pro evidenci zeleně
Předkládáme následující návrhy témat závěrečných prací:
1. Květinové výsadby v uličním stromořadí – čtverce, travnaté pásy
- návrhy výsadeb (letničky, trvalky, keře) - několik variant
- zaloţení, péče, rozpočet
- v konkrétní lokalitě (Ţidenice, Slatina,..)
- výhody x nevýhody
- tradice výsadeb květin ve stromořadí
- současné trendy výsadeb v uličním stromořadí u nás a ve světe - fotodokumentace
- moţnost konkrétní realizace Veřejnou zelení
- existují na toto nějaké dotace?
- problematika inţenýrských sítí
- jak vyuţít volné čtverce pod stromy, případně tam, kde se stromy jiţ nedají vysadit
2. Systém kontroly a aktualizace uličního stromořadí a travnatých čtverců
- jaké moţnosti programů a databází u nás a ve světě
- jak evidují stromy ve stromořadí u nás a ve světě
- vybrat dostupnou databázi a zkusit zmapovat část brna (stromy i čtverce) nebo
zmapovat všechny čtverce v naší správě
- moţnosti provádění kontrol - jak nejlépe postupovat
- jak aktualizovat data
- moţnosti propojení s veřejností, s daty jiných subjektů správy zeleně, moţnosti prezentace na netu
- propojení s provozem – zadávání prací
3. Nové druhy a kultivary do uličních stromořadí
- jaké novinky na trhu u nás, jaké ve světě a co je pouţitelné od nich u nás
- popis kultivarů jejich přednosti či zápory
- vybrat městskou část (Ţidenice, Slatina,..), udělat projekt na dosadby a postupnou
přeměnu druhu v ulici či celé nové ulice
- udělat ideální verzi - bez přítomnosti sítí + verzi se sítěmi - porovnat moţnosti, popsat kolik se vysadí stromů atd, jaká úskalí
- pracovat i s výsadbou keřů
- udělat rozpočet na výsadby, cenové nabídky a dostupnost nových kultivarů u nás
- úskalí s nově pouţitým druhem, v případě zkoušení nového druhu či odrůdy,
zváţit procentuální zastoupení v celkové výsadbě (viz. Hibiskus v městském
prostředí)
- keře na kmíncích – moţnosti, nejvhodnější druhy, trendy
4. Péče o dřeviny v uličním stromořadí
- vybrat si městskou část v Brně (Ţidenice, Slatina,..), zmapovat stromořadí, navrhnout opatření
- jaká máme pěstební opatření

- kdy a jaké dřeviny správně řezat a provádět další opatření (odůvodnění vhodnosti
letního řezu)
- jak dřeviny správně řezat a provádět jiná opatření
- popsat a nafotit dobré a špatné příklady v dané lokalitě
- čím nečastěji dřeviny v ulicích trpí a jak tomu předejít
5. Obnova nejvýznamnějších Brněnských městských parků
- které, kdy, finance
- zdařilost rekonstrukcí
- veřejné mínění – průzkumy
- následná péče – kvalita
- vybrat jeden významný park, zhodnotit dostatečnost finančních prostředků určených k údrţbě
- získávání dotací z EU
6. Druhy a odrůdy dřevin vysazované v minulosti v ulicích města Brna
- osvědčené, neosvědčené
- významné, které stojí za to zachovat
- nevhodné druhy pro uliční stromořadí
- charakteristika
- zastoupení jednotlivých druhů
7. Zdravotní stav dřevin Brněnského stromořadí po zimách 2005 – 2011
8. Vliv technologie mulčování na kvalitu trávníků v Brněnských parcích
 Ekonomické a ekologické řešení při sezónním udrţování travních ploch - pokos, otázka mulče a návrat organické hmoty zpět do systému - vhodná mechanizace, mechanizace vylepšující podmínky pro vznik kvalitních travnatých
porostů…
9. Přímé výsevy letniček – využití v parcích a stromořadích měst
- vhodnost pro různé lokality
- směsi
- finanční zhodnocení
- nové technologie při přímých výsevech

10. Chemická retardace letniček z přímého výsevu u různých druhů
- získání nízkého, druhově bohatého porostu
- finanční náročnost
- efektivnost retardace
11. Ochrana mobiliáře parku před zničením a odcizením
12. Zálivka stromů v prostředí města

13. Výsadba stromů do městského stromořadí
- způsoby
- vylepšování půdních podmínek pro novou výsadbu - Symbivit, Terracottem, pod
půrná biohnojiva atd.
14. Druhy a odrůdy trvalek vhodné do městského stromořadí – čtverců, travnatých pásů
15. Trendy mechanizace v péči o městskou zeleň
- štěpkování dřevní hmoty
- mulčování trávníků, likvidace listí – malé (např. čtverce ve stromořadí) a velké
plochy (např. parků)
- sečení travnatých ploch
16. Malá mechanizace v praxi - trendy
- ruční nářadí (nůţky, pilky, na tyčích, mačety…)
- sekačky, křovinořezy (typy noţů a jejich vyuţitelnost), motorové pily, fukary –
produkty na českém i zahraničním trhu
- půdní vrtáky, plotostřihy, zarovnávače okrajů a ostatní drobná mechanizace
- mechanizace pro zakládání a údrţbu trávníků
- postřikovače – mechanické, motorové – typy, výhody, nevýhody
- kombinované systémy – výhody, nevýhody
- pracovní a ochranné pomůcky
17. Kořenová zóna stromů ve městech
- voda
- vzduch
- ţiviny
- utuţení povrchu a moţnosti jeho zabránění
18. Stavebně historický průzkum Wilsonův les
- historie
- současnost
- druhová skladba
- zdravotní stavy

19. Ochrana a hnojení okrasných rostlin a likvidace plevelů v městském prostředí
- nutnost, úskalí
- specifika
- ochranné pomůcky
- pravidla
20. Ochrana městské zeleně

mechanické


Ochranné prvky pouţívané při výsadbách stromů v extrémním městském prostředí - ochrana proti zhutnění výsadbových mís, parkovací zábrany,… + příklady Brno x ve světe

právní
 Způsoby ochrany městské zeleně - OŢP, jiné správní orgány…. + způsoby
nápravy + příklad Brno
21. Ujímání vzrostlých dřevin po přesadbě, stresové faktory při ujímání na novém stanovišti
22. Určování provozní bezpečnosti stromů:
A) Mechanické
B) Přístrojové
Způsob zpracování získaných dat, pouţití přístrojů v praxi, finanční problematika….
23. Choroby a škůdci v městském prostředí,
nově vyvinuté nemoci… - způsob ošetření v městském prostředí

24. Mobilní zeleň
- historie
- současnost
- význam
- trendy
25. Vodní prvky ve městě Brně a brněnských parcích
- historie
- současnost
- význam
- vodní prvek, rostliny a vyuţití v městském prostředí
- vodní prvek jako součást parku
- úskalí údrţby
26. Protierozní zabezpečení svahů
- moţnosti
- trendy
- finanční zhodnocení metod
27. Květnaté louky a jejich uplatnění v městském prostředí
28. Ovocné dřeviny a jejich využití v městském prostředí

Výzkumný ústav pícninářský,
spol. s r. o.
Troubsko

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PÍCNINÁŘSKÝ, spol. s r.o.
ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM, spol. s r.o.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV
PÍCNINÁŘSKÝ, spol. s r.o.
ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM, spol. s r.o.
Zahradní 1 • 664 41 Troubsko
telefon: 547 227 379-81 • fax: 547 227 385 • GSM 731 840 178
e-mail: vupt@vupt.cz • http://www.vupt.cz
1. Komplexní technologie pěstování pícnin
• výroba píce na orné půdě a trvalých nebo dočasných travních
porostech
• semenářství jetelovin a trav včetně technologie sklizní
• odrůdové poradenství, ochrana porostů, opylování jetelovin
2. Oblast základní agrotechniky
• vypracování návrhů osevních postupů pro dané agroekologické
podmínky a technologických postupů zpracování půdy
a setí hlavních polních plodin
• vyhodnocení dopadů technologických postupů zpracování půdy
na půdní prostředí (fyzikální stav půdy, obsah půdní vody,
obsah humusu a jeho kvalita)
3. Výrobně-technologické poradenství v dalších oblastech
• uvádění půdy do klidu, zatravňování
• návrhy revitalizace půd zamořených těžkými kovy
a ropnými produkty biologickou cestou
• revitalizace skládek komunálního odpadu
4. Akreditované pracoviště pro testování účinnosti pesticidů
• registrační a předregistrační zkoušky přípravků
na ochranu rostlin v širokém spektru polních plodin
5. Akreditovaná servisní diagnostická laboratoř
pro rostlinnou virologii
6. Analytické stanovení obsahu mykotoxinů
v zemědělských produktech
7. Mezistaniční předzkoušky s jetelovinami,
zkoušky pro Listinu doporučených odrůd
8. Výkonnostní zkoušky polních plodin
• testování výkonnosti odrůd kukuřice, řepky, obilnin, pícnin
9. Monitorování botanického složení trvalých porostů
10. Velkovýrobní skarifikace osiv
11. Osiva nových českých odrůd: čičorka (Coronilla varia),
krmný sléz (Malva verticillata), komonice (Melilotus albus),
saflor (Carthamus tinctorius), komonice jednoletá (Melilotus albus),
štírovník jednoletý (Lotus ornithopodioides),
tolice dětelová (Medicago lupulina), cizrna beraní (Cicer arietinum),
lesknice kanárská (Phalaris canariensis),
lesní žito (Secale cereale var. multicaule),
svatojánské žito (Secale cereale var. multicaule),
pískavice řecké seno (Trigonella foenum-graecum)
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Zahradnictví u Kopřivů
Šebrov

Dynamická firma s 30-ti letou tradicí hledá (dlouhodobě) absolventa vysoké školy
na pozici vedoucí výrobní sekce. Výrobní sekce zahrnuje jak práci ve sklenících, kde pěstujeme sezónní
rostliny, tak i v okrasných školkách (5ha), kde pěstujeme jehličnany, keře a stromy, vše pro potřebu
zahradnického centra.
Ideální pracovník by měl mít:
 aspoň roční praxi v oboru
 zkušenost ze zahraniční (studium minimálně 3 měsíce)
 praxi v naší firmě v rámci povinné školní praxe (aktuální pro studenty 2.-5. ročníků)
 komunikativnost, organizační schopnosti
 znalost anglického jazyka na úrovni mírně pokročilí
 zájem a radost z oboru
 splňovat aspoň 3 z 6 z výše uvedených požadavků
Nabízíme:
 práci na dosah Brna (15 km)
 plat odpovídající výkonu 
 pestrou pracovní náplň
 zahraniční cesty
 rozvoj osobnosti
 veselý pracovní kolektiv (30 lidí)
Hledáme studenty 1. – 5. ročníků na víkendovou výpomoc v zahradnickém centru. Studenti mají
možnost vykonávat placenou povinnou praxi během víkendů celoročně. Možností jsou i letní brigády.
Pro studenty z větších dálek nabízíme ubytování v blízkosti firmy GRATIS .
Přednost budou mít studenti, kteří:
 mají střední a vyšší znalosti z dendrologie
 mají praxi ve floristice (i třeba z akcí, které pořádá ZF)
 baví je zahradnický obor
 počet míst pro praxi je omezen – kdo dřív příjde, ten …

PROFIL FIRMY:
INTERNET:

www.zahradnictvisebrov.cz

YOUTUBE:

zahradnictvisebrov

FACEBOOK: Zahradnictví U Kopřivů


