
 

 

ZAHRADA      

     NENÍ HRA 
 

Workshop o spolupráci zahradních architektů  

a zahradnických realizačních firem  

 

Brno, 26. března 2015 

Hotel OMEGA BRNO, Křídlovická 19 b, 603 00 Brno 
 

Workshop je určen všem, kteří chtějí zefektivnit své podnikání  

a zlepšit komunikaci s klienty – majiteli rodinných zahrad 

 i zahradními architekty.   

Důležitou součástí workshopu je určit, co od sebe tito účastníci  

procesu tvorby zahrady mohou, mají, nebo by měli očekávat. 

 
workshop vedou  

Ing. Mirka Svorová a Ing. Jakub Finger  
– ateliér Partero 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Program workshopu: 
 
I. 10.00 – 12.00 
Projekt zahrady a jeho součásti (studie, prováděcí dokumentace…)  
jako podmínka kvalitní a efektivní realizace 
 
12.00 – 12.30 coffee break 
 
II. 12.30 – 13.30 
Tendr – výběrové řízení na realizaci soukromé zahrady u rodinného domu: specifika, 
způsob zpracování, kalkulace… 
 
III. 13.30 -  16.00 
Realizace zahrady 
Smluvní příprava, zápisy do stavebního deníku, nakládání s ornicí,   
příprava staveniště, vlastní realizace, subdodávky, předání zahrady, záruční podmínky, 
údržba. Pokračování spolupráce s klientem při pravidelné údržbě a následných úpravách 
zahrady. 
 
Na závěr každého bloku bude prostor učený pro debatu a konkrétní dotazy. 
 

VLOŹNÉ: 
Členové Svazu zakládání a údržby zeleně 1 650,- Kč + 21 % DPH 
Nečlenové Svazu zakládání a údržby zeleně 2 310,- Kč + 21 % DPH  
 

 
 
 

Přihlášky posílejte do 15. 3. 2015 na info@szuz.cz 

Počet míst je omezen! 

Svaz zakládání a údržby zeleně, Křídlovická 68, 603 00 Brno, www.szuz.cz 

kontaktní osoba:   Ing. Hana Pijáková, tel.: 775 581 544, info@szuz.cz  

 

Ateliér Partero, respektive dva mladí zahradní architekti Mirka Svorová      
a Jakub Finger získali čtyřikrát ocenění v soutěži Zahrada roku, kterou 
každoročně vyhlašuje profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně. 

mailto:info@szuz.cz
http://www.szuz.cz/


Místo konání: 
Hotel OMEGA BRNO, Křídlovická 19 b, 603 00 Brno – velký sál  
GPS souřadnice: 49°11'17.455"N, 16°35'56.278"E 
Parkování je možné v areálu na Křídlovické 68, kde je kancelář SZÚZ. 

 

 

Obchodní podmínky  

1. Na akci se můžete přihlásit zasláním řádně vyplněného formuláře e-mailem na 

adresu: info@szuz.cz, popřípadě i zasláním klasickou poštou na adresu kanceláře SZÚZ. 

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

3. Přihláška zaslaná kterýmkoliv z výše uvedených způsobů je závazná. 

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

adresu uvedenou na přihlášce. 

Storno podmínky  

5. Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně. Rozhodujícím datem je datum, kdy 

SZÚZ obdrží storno přihlášky  

6. Bezplatné storno přihlášky je možné provést nejpozději do 10 kalendářních dní před zahájením 

akce. Účastnický poplatek je na vyžádání vrácen. 

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

storno poplatek 30% hodnoty účastnického poplatku, účastník má právo na učební materiály. 

8. V případě provedení storna přihlášky v termínu  1-2  pracovní dny před zahájením akce činí 

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

9. V případě neúčasti a neomluvení se z akce alespoň 1 pracovní den předem je povinen účastník 

uhradit celý účastnický poplatek a má právo na učební materiály.  

Účastník za sebe může vyslat náhradníka. 

Ostatní ujednání 

10. 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.  

11. 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.  

 


