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PŘIDĚLENÁ  VÝŠE PODPORY



CÍLOVÉ SKUPINY – KOMU JE PROJEKT URČEN

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci podniků a 
zaměstnanci OSVČ sdruţených v profesních 
oborových a odvětvových sdruţeních

− Zaměstnanci – zahrnuje jak zaměstnance v 
dělnických a ostatních profesích, tak střední a 
vrcholový management. Fyzické osoby závislé 
na příjmu na základě pracovního poměru nebo 
obdobného vztahu (pracovní smlouva, DoPČ, 
DoPP). 



UPOZOŘNĚNÍ PRO OSVČ

Cílové skupiny  nejsou samotné OSVČ a to i kdyţ 
jsou členy sdruţení .

V cílové skupině mohou figurovat pouze jejich 
zaměstnanci (pracovní smlouva, DPP, DPČ), ale 
OSVČ jako takové, nemohou být v této výzvě 
podpořenou osobou.

V jakémkoli projektu výzvy 52 mohou být 
zapojeni pouze zaměstnanci vyjmenovaných 
druhů společností a zaměstnanci OSVČ.



UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY SZÚZ SE SÍDLEM V PRAZE

V rámci OP LZZ nelze překládat projekty, 

které své aktivity zaměřují na cílové skupiny 

z území hl. m. Prahy

V případě, ţe mají členové SZÚZ se sídlem v

Praze zájem o účast v některých vzdělávacích

programech, kontaktujte kancelář SZÚZ



UPOZOŘNĚNÍ PRO OSVČ

V rámci OP LZZ nelze překládat projekty, které 

své aktivity zaměřují na

 cílové skupiny z území hl. m. Prahy



ZAHRADNICKÁ PERSPEKTIVA

12 VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

5 – dlouhodobé – teorie, praxe, exkurze
Kvalifikovaný pracovník v péči o zeleň (10 dnů)

Týmový asistent v oboru zahradní a krajinné tvorby (15 dnů)

Stavbyvedoucí  v zahradní a krajinářské tvorbě (25 dnů)

Kvalifikovaný stavitel koupacích jezírek (30 dnů)

Historie a současnost  zahradní a krajinářské tvorby (15 dnů)



ZAHRADNICKÁ PERSPEKTIVA

12 VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

7 - krátkodobé - dílny
Střešní zahrady (5 dnů)

Dlaţby z přírodního kamene (5 dnů)

Schodiště a zídky z přírodního materiálu (5 dnů)

Dlaţby, schodiště a zídky z betonových prefabrikátů (5 dnů)

Stavíme se dřevem (5 dnů)

Budování závlah (5 dnů)

Osvětlení v zahradě (3 dny)



KVALIFIKOVANÝ PRACOVNÍK V PÉČI O ZELEŇ (10 DNŮ)

Cílová skupina – pracovníci v oblasti zakládání 
zeleně a péče o zeleň, je určen především 
zaměstnancům bez předchozího zahradnického 
vzdělání.

Délka trvání kurzu: 10 dnů ( 2x5) 

Počet  zájemců: 130

Počet osob v kurzu: 32

Počet osob ve skupině: 8 – 4 skupiny

rok 2011: 2 kurzy

rok 2012: 1 kurz

rok 2013: 1 kurz



KVALIFIKOVANÝ PRACOVNÍK V PÉČI O ZELEŇ (10 DNŮ)

a) Základy fyziologie rostlin - části rostlin a jejich funkce, 
stanovištní faktory.

b) Půdoznalství, výţiva rostlin, hnojení

c) Organizace péče o zeleň

d) Výsadba dřevin

e) Péče o dřeviny

f) Zakládání trávníků

g) Péče o trávníky

h) Pouţití zahradnické mechanizace

i) Bezpečnostní předpisy

j) Komunikace a firemní kultura



"TÝMOVÝ ASISTENT V OBORU ZAHRADNÍ A KRAJINNÉ TVORBY" (15 DNŮ)

Cílová skupina: je určen pro administrativní pracovníky,

kteří mají většinou ekonomické vzdělání. 

Asistent by měl podporovat vedení firmy a stavbyvedoucí při

jednotlivých zakázkách. 

Asistent je kontaktní osobou pro zákazníky, dodavatele a 
zaměstnance.

Délka trvání kurzu: 15 dnů

Počet  zájemců: 40

Počet osob v kurzu: 20

rok 2011: 1 kurz

rok 2012: 1 kurz



"TÝMOVÝ ASISTENT V OBORU ZAHRADNÍ A KRAJINNÉ TVORBY“ (15 DNŮ – 5 X 3)

Modul 1  

Řízení administrativních činností v oboru zahradní a krajinné tvorby 

- Řízení času a vlastní osoby - Koordinace týmu - Pracovní techniky a organizace administrativy - Personální 
management - Komunikace a informační tok

Modul 2

Od získávání zákazníků po zakázku

Smluvně právní podklady- Uzavírání a potvrzování smluv - Právní minimum . Kalkulace - Cenové poptávky -

Podklady k výběrovému řízení - Sestavování nabídek - Vedení jednání

Modul 3

Vnitropodnikové vyřizování zakázek a likvidita

Korespondence - Podpora při přípravě staveniště - Objednávání materiálu - Pořizování zápisů – Fakturace

Modul 4

Péče o projekt po jeho dokončení

Kolaudace a záruka - Reklamace a odstraňování vad - Sestavování zúčtovacích podkladů - Vady a nedodělky

Závěrečná kalkulace a systémy kontroly

Modul 5

Odborné exkurze na zakázky 

realizace zahradních a krajinných úprav v různém stupni rozpracovanosti, exkurze



""STAVBYVEDOUCÍ ZAHRADNÍCH A KRAJINNÝCH ÚPRAV" (25 DNŮ – 5X5)

Cílová skupina: 
je určen pro zaměstnance, kteří přímo vedou a řídí jednotlivé zakázky.

Cíle programu: organizace a ekonomicky úspěšná realizace sadových 
úprav, schopnost rozhodovat se, flexibilita a schopnost se prosadit, 
ekonomické myšlení, komunikační dovednosti, právní vědomí, rychlé 
a správné rozhodování.

Délka trvání kurzu: 25 dnů (5x5) 

Počet  zájemců: 60

Počet osob v kurzu: 20

rok 2011: 1 kurz

rok 2012: 1 kurz

rok 2013: 1 kurz



""STAVBYVEDOUCÍ ZAHRADNÍCH A KRAJINNÝCH ÚPRAV" (25 DNŮ – 5X5)

Program se skládá z pěti týdenních modulů, které jsou rozvrţeny do jednoho roku. V mezidobí

účastníci vykonávají své povolání v podnicích zabývajících se krajinnou tvorbou.

Modul 1: 

Plánování času - Organizace administrativy - Uspořádání pracoviště Vnitropodnikový tok dat - Smluvně

právní podklady - Prováděcí plán a výkaz prací - Technická realizace - Bezpečnostní předpisy

Modul 2: 

Kalkulace nákladů - Porovnání rozpočtu a skutečných nákladů stavby

Modul 3: 

Komunikace / vedení jednání - Řízení zaměstnanců - Vývoj týmu a interní spolupráce - -

Modul 4: 

Výkaz výměr - Objednávání a nákup materiálu - Vyuţití subdodavatelů - Vyuţití personálu - Vyuţití

strojů - Plánování postupu stavby - Zařízení staveniště - Kontrola kvality - Vady stavby - Denní plán 
staveniště - Výkaznictví a doklady - Protokoly a záznamy - Vícepráce Kolaudace / záruka -
Odstraňování vad a nedodělků - Pojistné případy -Závěrečná fakturace - předání stavby

Modul 5 : 

Odborné exkurze – 5 dnů exkurzi na zakázky v různém stupni rozpracovanosti a do realizačních firem.



"KVALIFIKOVANÝ STAVITEL KOUPACÍCH JEZÍREK“ (30 DNŮ – 6 X 5)

V roce 2008 vznikla v rámci SZÚZ Sekce biobazénů, 
koupacích a okrasných jezírek. Kurz je určen pro členy 
Sekce biobazénů a zahrnuje 6 jednotýdenních modulů.

Délka trvání kurzu: 30 dnů ( 6 x5) 

Počet  zájemců: 80

Počet osob v kurzu: 25 - 28

Počet osob ve skupině: 6-7  – 4 skupiny

rok 2011: 1 kurz

rok 2012: 1 kurz

rok 2013: 1 kurz



"KVALIFIKOVANÝ STAVITEL KOUPACÍCH JEZÍREK“ (30 DNŮ – 6 X 5)

Modul 1: Všeobecné informace - Vzorový postup stavby – Projektování jezírka -
Vyměřování Kalkulace stavby jezírka - Právní aspekty – Normy

Modul 2: Zdi a schody - Čerpadla a rozvody- Izolace - Dřevěné části

Modul 3: Hygiena - Filtrace - Hydraulika- Technika - Péče o jezírka

Modul 4: Ekologie vody - Chemie vody - Aplikovaná zoologie - Odborná exkurze

Modul 5: Botanika - Pouţití rostlin- Odborná exkurze

Modul 6: Chyby při stavbě - Kolaudace - Výstavba vzorového modelu koupacího jezírka

Vyvrcholením kurzu bude stavba 4 vzorových modelů koupacího jezírka v reálné 
velikosti, kde si účastníci ověří všechny získané teoretické znalosti a praktické 
dovednosti. 



"HISTORIE A SOUČASNOST ZAHRADNÍ A KRAJINNÉ TVORBY"" (15 DNŮ)

Vzdělávací program "Historie a současnost zahradní a krajinné 
tvorby" je určen především tvůrčím pracovníkům

v podnicích, zahradním architektům, majitelům firem, 
stavbyvedoucím a administrativním pracovníkům.

Délka trvání kurzu: 15 dnů (3 x 5)  

Počet  zájemců: 45

Počet osob v kurzu: 45

rok 2011: 5 dnů

rok 2012: 5 dnů

rok 2013: 5 dnů



"HISTORIE A SOUČASNOST ZAHRADNÍ A KRAJINNÉ TVORBY"" (15 DNŮ)

 1. ročník: vesnice, extravilán - volná krajina

 Modul obsahuje 3 dny přednášky a 2 dny exkurze (na nejlepší díla realizace 
roku + Zelená stuha Vesnice roku - výběr míst v okolí lokality přednášek)

 Cíl :" Současné trendy krajinářské architektury" - vystihnout hlavní problémy, 
s kterými se realizátoři zeleně v dnešní době setkávají.

 2. ročník - Významné osobnosti zahradního umění a krajinářské tvorby, 
jejichţ tvorba ovlivňuje i současnost ( jak česká tvorba, tak i zahraniční 
tvůrci)

 3 dny teorie a 2 dny exkurze (na historické i současné realizace) 

 Cíl: ukázat kladné příklady realizací jak ve městě tak na vesnici, zdůraznit 
nutnost spolupráce objednatele, zpracovatele, realizátora, údrţby)

 3. ročník: Drobná architektura, zahradní stavby a zahradnické technologie 
od historie po současnost, 3 dny teorie a 2 dny exkurze.

 Cíl: ověřit, zdali vše historické a zapomenuté je jiţ překonanané nebo můţe 
být inspirací pro současnost.



"STŘEŠNÍ ZAHRADY "

Délka trvání kurzu: 5 dnů (1x5) 

Počet  zájemců: 40

Počet osob v kurzu: 13

rok 2011: 1 kurz

rok 2012: 1 kurz

rok 2013: 1 kurz



"STŘEŠNÍ ZAHRADY "

 Problematika tepelných izolací, 

 Problematika odvodnění a akumulace, 

 Zádrţně systémy v šikmých střechách, 

 Druhy střešních substrátů, 

 Bezpečnostní předpisy, ochrana proti pádu osob, 

 Druhy rostlin vhodných pro zelené střechy a střešní zahrady.

 Praxe: Aplikace různých druhů hydroizolací, Instalace tepelných izolací, 
Zabudování odtokových vpustí a zádrţných systémů,.

 Hlavním výstupem kurzu bude vybudování 1 vzorové střechy ploché a 1 vzorové 
střechy šikmé, celkem 160 m2 střech. 

 Na těchto střechách budou pouţity různé druhy substrátů, různé druhy, izolací i

 různé druhy rostlin.  Střechy tak budou slouţit i k výzkumu. 

 Kurz se bude konat v obci Bašť u Líbeznic - 10km od Prahy směrem na Mělník v 
termínu červenec - září kaţdý rok po dobu trvání projektu, celkem třikrát.



"DLAŽBY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE“ - DÍLNA

Délka trvání kurzu: 5 dnů (1x5) 

Počet  zájemců: 70

Počet osob v kurzu: 18

rok 2011: 2 kurzy

rok 2012: 1 kurz

rok 2013: 1 kurz

Cílem kurzu je získat základní dovednosti nutné pro odborné provádění vysoce 

kvalitních zdí z přírodního kamene a naučit se stavět schodiště z přírodního 

kamene.



"DLAŽBY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE“ - DÍLNA

 dlaţby - Výběr a pouţití nástrojů - Výběr formátu dlaţby a 

potřebná mnoţství materiálu - Normy a směrnice -

 Praktická cvičení v provádění dlaţby: Řádková dlaţba - Pravidla 

vazby a jejich vyuţití k dosaţení poţadovaného vzhledu spár u 

segmentové obloukové dlaţby –

 Praktická cvičení: Segmentová oblouková dlaţba – Pravidla 

vazby a jejich vyuţití k dosaţení poţadovaného vzhledu spár u 

šupinové obloukové dlaţby

 Praktická cvičení: Šupinová oblouková dlaţba - Pravidla vazby a 

jejich vyuţití k dosaţení poţadovaného vzhledu spár u 

nepravidelné dlaţby - Praktická cvičení: Nepravidelná dlaţba.



"SCHODIŠTĚ A ZÍDKY Z PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU" “ - DÍLNA

Délka trvání kurzu: 5 dnů (1x5) 

Počet  zájemců: 70

Počet osob v kurzu: 19

rok 2011: 1 kurz

rok 2012: 2 kurzy

rok 2013: 1 kurz



"SCHODIŠTĚ A ZÍDKY Z PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU" “ - DÍLNA

Obsah dílny: 

Zakládání, druhy schodišť. Výpočet schodišť podle vzorce pro délku kroku, bezpečnost a

pohodlnost chůze, vytvoření spádu, ošetření spár. Potřebný spád a odvodnění schodišť v exteriéru. 

Normy, předpisy, zábradlí a zabezpečení proti pádu. Postranní napojení a ukončení schodišť, schodnice. 

Stavba schodiště z plných stupňů, z podstupnic a stupnic z přírodního kamene. Stavby zdiva na sucho. 

Vazba zdiva a pravidla vazby pro staticky stabilní zeď. Cvičení v opracování kamene, výběr nástrojů a 
zacházení s nimi.

Stavební styly, prvky, kladení zdiva na sucho. Vyměření a zhotovení vytyčovacích laviček (lavičkování). 
Odborné a správné provedení základů. Tlaková voda ve svahu a nutné drenáţe. Praktická cvičení: 
Práce ve skupinách:

 Vrstvení zdiva z lomového kamene, zadní výplň, zaklínování, koruna zdiva a uzavírací kameny. 
Technické základy stavby lícového (obkladového) zdiva. 

 Zakládání a zpracování betonu na staveništi. Pravidla vazby pro vytvoření střídavého zdiva. Zpracování 
kamene, vytvoření vypouklin a náběhů. 

 Praktická cvičení: Střídavé zdivo, Spárování a horní ukončení lícového (obkladového) zdiva 



"DLAŽBY A ZÍDKY Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ" - DÍLNA

Délka trvání kurzu: 5 dnů (1x5) 

Počet  zájemců: 50

Počet osob v kurzu: 25

rok 2012: 1 kurzy

rok 2013: 1 kurz

Účastníci se naučí pracovat podle projektové dokumentace. 

Kaţdá dláţděná plocha musí být ohraničena obrubníky, palisádami, 
ploty,

Při osazování obrubníků je nutné respektovat skladebné rozměry dlaţby. 

Při provádění pokládky je nutné dodrţovat rovnost spár.

Před zahájením výstavby kaţdé opěrné zdi je třeba pečlivě posoudit 
místní geologické a hydrologické podmínky, umístění a výšku opěrné 
zdi, namáhání a síly, které budou na opěrnou zeď působit. 



"STAVÍME SE DŘEVEM"“ – DÍLNA 

Můstky, pergoly, terasy

Délka trvání kurzu: 5 dnů (1x5) 

Počet  zájemců: 65

Počet osob v kurzu: 21

rok 2011: 1 kurz

rok 2012: 1 kurz

rok 2013: 1 kurz



"STAVÍME SE DŘEVEM"“ – DÍLNA 

 1. Práce s exotickými dřevinami - montáţ terasy

 2. Instrukce o přípravě a montáţi terasy

 Uskladnění a příprava materiálu před montáţí - Příprava nosného roštu - Pokládka terasových profilů - Vhodné

 pouţití spojovacích materiálů - Rektifikační terče a nerezové vruty - Broušení povrchu před impregnací - Ošetření

 povrchu nátěrovou hmotou - Údrţba dřevěné terasy a vhodné prostředky

 3. Montáţ a výroba terasy o rozměru 100 cm x 200 cm kaţdá skupina vyrobí 1 terasu, celkem se vyrobí 4 terasy. 

 4. Práce s tuzemskými a exotickými dřevinami - montáţ pergoly

 Přednáška o přirozených a charakteristických vlastnostech exotických a tuzemských dřevin, které se pouţívají

 v exteriéru na venkovní nábytek a ostatní zahradní prvky:

 Dřeviny vhodné v exteriéru pro výrobu nábytku a výstavbu zahradních prvků - Ošetření povrchu přírodními oleji -

 Instrukce o přípravě a montáţi pergoly - Příprava projektu a praktické rady a doporučení pro realizaci - Doplňky

 a doplňující prvky k pergole a zahradní nábytek - Pouţití vhodných spojovacích materiálů - Ošetření povrchu

 nátěrovou hmotou

5. Ukázka montáţe a výroba pergoly o rozměru 100 cm x 50 cm x 200 cm - celkem 4 ks



"REALIZACE AUTOMATICKÝCH ZÁVLAH"“ – DÍLNA 

 Dílna "Realizace automatických závlah" je určena především 

zaměstnancům, pohybujícím se v prostředí realizace zahrad a 

jejich údrţby. Rozsah programu je 5 dnů, vţdy rozdělených na 

dvě části, tematicky na sebe navazujících.

 Délka trvání kurzu: 5 dnů (1x5) 

Počet  zájemců: 40

Počet osob v kurzu: 20

rok 2011: 2 kurzy



"REALIZACE AUTOMATICKÝCH ZÁVLAH"“ – DÍLNA 

 Náplň vzdělávacího kurzu:

 Teoretická část:

 1.Základní pojmy a úvahy před zpracováním projektové dokumentace

 2.Seznámení s technickými moţnostmi závlahových komponentů

 3.Důleţité aspekty při zaměřování pozemku, určeného k zavlaţování

 4.Návrh projektu automatické závlahy, včetně výpočtu tlakových ztrát a materiálové 
náročnosti

 5. Obhajoba projektu (komunikace)

 Praktická část:

 1. Vytyčení jednotlivých zavlaţovačů a tras potrubí

 2. Terénní a výkopové práce

 3. Montáţ závlahových komponentů

 4. Programování řídícího počítače

 5. Údrţba a servis Dílna "Realizace automatických závlah" je určena především 
zaměstnancům, pohybujícím se v prostředí realizace zahrad a jejich údrţby. Rozsah 
programu je 5 dnů, vţdy rozdělených na dvě části, tematicky na sebe navazujících.



"OSVĚTLENÍ V ZAHRADĚ“ – DÍLNA 

 Pouţití světla v zahradách, firemní zeleni a veřejné zeleni 

otevírá podnikům v oboru zahradní a krajinné tvorby

 nové trhy.

 Délka trvání kurzu: 3 dny (1x3) 

Počet  zájemců: 50

Počet osob v kurzu: 25

rok 2012: 1 kurz

rok 2013: 1 kurz



"OSVĚTLENÍ V ZAHRADĚ“ – DÍLNA 

 Nové moţnosti otevřeli zejména LED diody, jejichţ hlavní výhodou je značná ţivotnost, 
velmi nízká

spotřeba a malé rozměry. 

Účastníci dílny budou seznámeni s volbou zdrojů svítidel, která úzce souvisí s dobou provozu 
svítidel a četnosti zapínání a vypínání během dne.Tyto technologie nyní procházejí 
prudkým vývojem.

 Výběr svítidel je potřeba podřídit činnostem v osvětlovaném prostoru a prostředí, ve 
kterém budou světla umístěna. Z hlediska ekonomiky provozu je důleţitá zejména volba 
zdrojů. 

 Účastníci dílny budou uvedeni do problematiky, budou jim vysvětleny základní pojmy. 
Lektoři seznámí účastníky dílny s různými technologiemi, typy kabelů a základními 
venkovními spoji. Kromě teorie si účastníci dílny vyzkouší zapojení jednotlivých systémů. 
Nové trhy pro zahradnické firmy představuje zejména nízkonapěťové elektrické zapojení 
12V a 24V, se kterým mohou pracovat i zaměstnanci bez odborného vzdělání v oboru 
elektro. 

 Účastníci dílny si ve venkovním prostředí vyzkoušejí instalaci osvětlení. Další část dílny 
bude věnovaná projektování osvětlení zahrad a parků.

 Vyvrcholením dílny bude vypracování jednoduchého projektu osvětlení a jeho realizace. 



PŘÍLEŽITOSTI

•vytvoření 
zcela nových  
vzdělávacích 
programů 
komplexního 
charakteru

Inovativnost

•Základ 
certifikace 
členských 
firem SZÚZ

Certifikace

•SZÚZ získá 
vybavení a 
materiál pro 
realizaci kurzů 
i po skončení 
projektu

Udrţitelnost



RIZIKA

Zapojené subjekty – členové SZÚZ

•Nedostatek času v sezóně

•Obava vyslat zaměstnance - odejdou 

SZÚZ

•Financování projektu

•Administrace projektu

•Řízení projektu

• Kvalita lektorů



REALIZAČNÍ TÝM

Koordinátorka 
projektu

Manaţerka 
projektu

Odborní 
garanti

kurzů a dílen

Asistentka
Finanční 

manaţerka

Lektorský tým,

Členové SZÚZ



POSTUPY

Příjemce dotace 
je SZÚZ Příjemce podpory 

je zapojený subjekt 
– člen SZÚZ

Další informace...

Uveďte lokalitu nebo kontaktní osobu pro specifikace (a další související dokumenty).



HARMONOGRAM

Kontaktní osoba

Bc. Hana Pijáková – manaţerka projektu, tel. 775 581 544, pijakova@szuz.cz

2010

•Příprava dokumentů – do 10.11. 2010

•Vydání rozhodnutí

2011

•Zahájení realizace projektu – leden 2011

•Realizace projektu 

•Administrace projektu

2012

•Realizace projektu

•Administrace projektu

2013

•Realizace projektu

•Administrace projektu

•Ukončení projektu



AKTUÁLNÍ STAV

Proces doplnění dokumentů před 
vydáním rozhodnutí

•Zjištění skutečného zájmu zapojených 
subjektů - přihlášky

•Výpočet podpory de minimis

•Podpis prohlášení o zapojení cílových skupin 

Moţné problémy:

Nebude souhlasit skutečný zájem s 
předpokladem:

- Co do počtu zájemců

- Časového rozloţení



ROZPOČET PROJEKTU A FINANCOVÁNÍ

Vzhledem k tomu, ţe SZÚZ musí projekt průběţně předfinancovat 

z vlastních zdrojů, rozhodlo grémium zapojených subjektů o 

nutnosti skládat vratnou jistinu ve výši 10 % z ceny kurzu.

Jistina  sloţí zapojený subjekt v příslušné výši na začátku 

kalendářního roku  a zúčtována bude po ukončení vzdělávacích 

programů nejpozději do konce kalendářního roku.

Jistina je vratné ve výši 80% za předpokladu, ţe zapojený subjekt 

se zúčastní programů, do kterých je přihlášen, z 90 %. 

V případě niţší účasti bude vratná část jistiny poměrně sníţena.

20% jistiny, tj. 2% ceny kurzu zůstáne v rezervním fondu SZÚZ.



TABULKA – STANOVENÍ CENY KURZU

Kurz Dny Počet 

osob

Celkové náklady Náklady 

Na 1 osobu

10 % 

jistina

Zakládání a péče 10 130 1 778 020 14 000 1 400

Týmový asistent 15 40 1 255 640 32 000 3 200

Stavbyvedoucí 25 60 4 472 483 75 000 7 500

Koupací jezírka 30 80 7 566 617 95 000 9 500

Historie a současnost ZAKA 15 45 1 254 360 28 000 2 800

Střešní zahrady 5 40 827 810 21 000 2 100

Dlaţby z přírodního kamene 5 70 1 249 530 18 000 1 800

Schodiště a zídky přír. 5 75 1 284 830 18 000 1 800

Stavíme se dřevem 5 65 878 082 14 000 1 400

Závlahy 5 40 447 380 12 000 1 200

Betonové prvky - stavba 5 50 462 730 10 000 1 000

Osvětlení v zahradě 3 50 321 154 7 000 700



HARMONOGRAM

Kurz 2010 2011 2012

Zakládání a péče x, x X x

Týmový asistent x x

Stavbyvedoucí x x x

Koupací jezírka x x x

Historie a současnost ZAKA x

Střešní zahrady x x x

Dlaţby z přírodního kamene x, x x x

Schodiště a zídky přírodní x x

Stavíme se dřevem x x x

Závlahy x,x

Betonové prvky - stavba x x

Osvětlení v zahradě x x



SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Přihláška

Do 5.11. 2010

Včetně 
akceptace jistiny

Prohlášení o 
zapojení cílové 
skupiny osoby 

do 10.11. 2010

Rozpočet

Celkový

Jednotlivé 

kurzy

Harmonogram

Maximum zimní 
měsíce

Dílny v hale

Obsahová 
náplň

Poţadavky členů 
SZÚZ

Lektorský tým





KONTAKTNÍ ÚDAJE

Svaz zakládání a údrţby zeleně

Křídlovická 68, 603 00 Brno

Tel-fax: 542 210 435, e-mail: info@szuz.cz, www.szuz.cz

Koordinátorka projektu: Ing. Jana Šimečková

Tel. 777 581 544, simeckova@szuz.cz

Manaţerka projektu: Bc. Hana Pijáková

Tel. 775 581 544, pijakova@szuz.cz
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