
 
 

Vegetační souvrství zelených střech 
- navrhování, provádění a údržba 

Odborný seminář především pro projektanty, realizační firmy a investory 
 

seminář podporuje  

 
 

24. února 2016 
BRNO, OTEVŘENÁ ZAHRADA NADACE PARTNERSTVÍ, ÚDOLNÍ 33, Brno 

 

ANOTACE 

Na semináři bude představen dokument „Vegetační souvrství zelených střech – navrhování, 

provádění, údržba.“  Cílem tohoto dokumentu je stanovit zásady a požadavky pro navrhování, 

provádění a údržbu zelených střech. Tyto standardy (doporučení) vytvořila odborná sekce Zelené 

střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně s podporou Ministerstva životního prostředí. 

Na semináři budou přednášet odborníci, kteří se podíleli na přípravě tohoto dokumentu. 

Přednášející představí jednotlivé kapitoly dokumentu, jejich praktické dopady a využití. 

Dokument by měl v budoucnosti sloužit především jako pomůcka pro realizační firmy a projektanty 

ale rovněž je určen i stavebním úřadům, orgánům územního plánování a rozvoje, investorům a 

developerům a odborné veřejnosti. Může posloužit i jako podklad pro případnou tvorbu navazujících 

dokumentů normativního charakteru. 

 



Program semináře: 

10.00–10.15 Zahájení, představení sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně 
  Ing. Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně 
 
10.15–10.45 Oblast uplatnění „standardů“, využití, rozdělení zelených střech 

Ing. Jitka Dostalová, předsedkyně Rady sekce Zelené střechy, GreenVille service s.r.o. 
 
10.45–11.30 Souvrství střešního pláště pro zelené střechy (požadavky, provedení, výběr 

vhodných výrobků) 
Ing. Karel Chaloupka, Autorizace ČKAIT Pozemní stavby 
 

11:30–12.15 Drenážní a hydroakumulační vrstva (požadavky, provedení, materiály) 
  Ing. Petr Vacek, SGCP CZ divize Isover, Autorizace ČKAIT Pozemní stavby 
 
12:15–13.15 Přestávka na individuální oběd 
 
13.30–14.15    Vegetační vrstva (sypané substrátové směsi: požadavky, materiály) 

RNDr. František Šrámek, CSc., VÝZKUMNÝ ÚSTAV SILVA TAROUCY PRO KRAJINU A 

OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ, v.v.i. , Průhonice, 

 

14.15–15.00  Vegetace (podmínky, výběr druhů, způsoby založení) 
Ing. Samuel Burian, autorizovaný krajinářský architekt  
 

15.00–15.45  Podmínky převzetí, následná péče a údržba, rozpočtování (praktické příklady) 
   Bc. Josef Vokál, ACRE s.r.o. 

15.45–16.30  Zkušenosti z realizací, chyby, pozitivní příklady (kolektiv přednášejících) 

 

Vložné:    800,- Kč + 21% DPH – členové sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně 
     990,- Kč + 21% DPH – členové Svazu zakládání a údržby zeleně 
      1 400,- Kč + 21% DPH – ostatní 

 

Uzávěrka přihlášek 15. 2. 2016, počet míst je omezen. 

Přihláška je k dispozici elektronicky na www.zelenestrechy.info 

Přihlášením na akci akceptuje účastník níže uvedené obchodní podmínky.  

 

Místo konání:  

Otevřená zahrada Nadace Partnerství - Údolní 33, Brno, přístavba pasivního domu, vchod C, 1. 

patro. 

 

 

 

http://www.zelenestrechy.info/


Obchodní podmínky  

1. Na akci se můžete přihlásit on-line vyplněním formuláře na www.szuz.cz nebo 

www.zelenestrechy.info 

2. Přijetí vaší přihlášky SZÚZ potvrdí e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu. 

3. Platba probíhá na základě faktury, která je vystavena na základě závazné přihlášky a zaslána 

elektronicky na adresu uvedenou na přihlášce. 

Storno podmínky  

4. Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně (elektronicky). Rozhodujícím 

datem je datum, kdy SZÚZ obdrží storno přihlášky  

5. V případě provedení storna přihlášky v termínu 5 10 pracovních dnů před zahájením akce 

činí storno poplatek 50% hodnoty účastnického poplatku, účastník má právo na učební 

materiály. 

6. V případě provedení storna přihlášky méně než 5 pracovních dnů před zahájením akce  

Nebo neúčasti na akci je povinen účastník uhradit celý účastnický poplatek a má právo na 

učební materiály.  

7. Účastník za sebe může vyslat náhradníka. 

Ostatní ujednání 

8. SZÚZ si vyhrazuje právo přesunout data konání akcí v případě, že dojde k události, která 

konání akce znemožní (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění 

lektora). V takovém případě to bude neprodleně sděleno zájemcům a zároveň s nimi může být 

sjednán nový termín akce.  

  9.   SZÚZ si vyhrazuje právo neuskutečnit plánovanou akci, pokud se ani 10 pracovních dnů před 

začátkem akce závazně nepřihlásil minimální počet uchazečů. V tomto případě může být s již 

přihlášenými sjednán dohodou nový termín konání.  

Jak se k nám dostanete? 

MHD:   

• Od vlakového nádraží se k nám dopravíte tramvají č. 4, vystoupíte na zastávce Obilní trh. Odtud se 

Otevřená zahrada nachází do 50 m. 

• Další možností je vystoupit na zastávce Úvoz (trolejbus č. 25, 26) nebo na zastávce Česká 

(tramvaje 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12; trolejbusy č. 32, 34, 36), odtud je Otevřená zahrada do 8 minut 

chůze. 

Autem: 

Parkování přímo na ulici Údolní je zakázáno. Proto doporučujeme zaparkovat na jednom z nejbližších 

veřejných placených parkovišť vzdálených do 15 min chůze. 

• Parkoviště hotelu Continental (ul. Kounicova 6) 800 m/12 min chůze (parkoviště je vhodné i pro 

autobusy). Cena: 35,-Kč/hodina 

• Parkovací dům Rozmarýn (roh Moravského náměstí, Kounicova č. 1007/2a) 700m /10 min chůze. 

Cena: do 120 minut 55,-Kč, každá další započatá hodina 25,-Kč (např. za 8 hod dáte 205,-Kč) 

• Parkoviště hotelu Best Western Premier Hotel International (ul. Husova 16) 600m/8 min chůze. 

Cena 45,-Kč/hodina 

• Podzemní garáže pod Janáčkovým divadlem Vjezd je možný buď z ulice Rooseveltova, druhý pak 

přímo na Moravském náměstí z ulice Koliště.  900m/14min. Cena 30,-Kč/hodina. 

DOPORUČUJEME: 

• Poměrně rychlou variantou je bezplatné odstavení vozidla v okolí Kraví hory – což je název parku i 

ulice, na veřejné komunikaci a následné využití tramvaje č. 4, která jede z konečné zastávky 

Nám. Míru na Obilní trh čtyři minuty. Tramvaj jezdí po většinu pracovní doby v pětiminutovém 

intervalu (cena jednosměrné jízdenky 20,-Kč). 

http://www.szuz.cz/

