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SVAZ
ZAKLÁDÁNÍ
A ÚDRŽBY
ZELENĚ
PŘIJĎTE NÁS
NAVŠTÍVIT DO NAŠÍ
GREEN KANCELÁŘE
V OTEVŘENÉ
ZAHRADĚ
NA ÚDOLNÍ 33,
602 00 BRNO
Volejte ředitelce
Janě Šimečkové
na číslo 777 581 544.

VÁŽENÍ A MILÍ
ČLENOVÉ,
nejkrásnější zahradnický měsíc byl pro kancelář
zejména ve znamení zelených střech, kdy jsme
s napětím očekávali, jaká díla se budou ucházet
o titul Zelená střecha roku 2018 (uzávěrka byla
prodloužena do 31. 5.) a jaké trendy a novinky
v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru přinese
mezinárodní konference věnovaná zelené
infrastruktuře IGIC v portugalském Portu,
které se zúčastnili dva naši zástupci.
Přeji Vám, jako vždy, pěkné počtení.
Vaše kancelářská zahradnice Hana

Volejte tajemnici
Haně Pijákové
na číslo 775 581 544.
Pište nám oběma na e-mail
info@szuz.cz nebo na osobní
mail simeckova@szuz.cz
a pijakova@szuz.cz.
Sledujte naši svazovou
činnost na www.szuz.cz
a facebooku.
Peníze nám posílejte
na č.ú. 156433910/0600,
GE Moneta Money Bank nebo
Fio banka 2301112937/2010.
Oficiálně jsme spolek vedený
u Krajského soudu v Brně,
L 8536, IČO: 26529831,
DIČ: CZ26529831.
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SOUTĚŽ ZELENÁ STŘECHA ROKU
K datu uzávěrky přihlášek registrujeme rekordních 13 přihlášených zelených střech, z toho
5 z nich jste přihlásili vy, naši členové. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční
13. 9. 2018 jako součást Landscape festivalu Praha 2018, který je již šestým rokem největší
platformou v ČR zaměřenou na prezentaci krajinářské architektury a veřejného městského
prostoru.
Počty přihlášených děl v jednotlivých ročnících:
rok 2014 – 10 / rok 2015 – 11 / rok 2016 – 12 / rok 2017 – 11 / rok 2018 – 13
Seznam přihlášených děl:
Název a umístění díla

Přihlašovatel

Nástavba administrativního objektu firmy
DELIKOMAT s.r.o.

DELIKOMAT s.r.o.

Administrativní budova Botanické zahrady hl. m. Prahy

Botanická zahrada hl. m. Prahy

Národní zemědělské muzeum v Praze

Ing. arch. Jaromír Kročák

Administrativní budova Metronom Businesscenter

Petr Kaše – Zahradnické služby

Budova DRN – objekt se smíšenými funkcemi využití

Zahradní Architektura Kurz s.r.o.

Zelená střecha nad venkovní kuchyní v Otevřené zahradě

Nadace Partnerství

Střešní terasy na budově Fakulty životního prostředí

Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí

Extenzivní střecha výrobní a administrativní budovy
soukromé firmy

Ing. Josef Zapletal

Bytový dům s předzahrádkami na konstrukci
a pobytovou zahradou ve 4. n.p.

ROAGROTEX s.r.o.

Střešní terasa administrativní budovy DELTA

PASSERINVEST GROUP, a.s.

Extenzivní střecha na kiosku s rychlým občerstvením

ÚMČ Brno-Bohunice

Extenzivní šikmá zelená střecha na rodinném domě

GreenVille s.r.o.

Zelená střecha na vile Sophia

Acre s.r.o.

Díla bude v termínu 19.–20. 6. 2018 hodnotit odborná porota ve složení:
Ing. Samuel Burian
autorizovaný krajinářský architekt, soudní znalec (ochrana přírody, ekonomika).
Zbyněk Ptáček
odborný poradce pro zelené střechy ve společnosti BB COM, specialista na střešní substráty a skladbu zelených střech.
Ing. arch. Josef Hoffmann
manažer technické podpory se zaměřením na tepelně-technické výpočty, vegetační střechy, trvale udržitelný rozvoj a environmentální certifikace budov ve společnosti Saint-Gobain Construction products – divize Isover.
Ing. arch. Marcela Kubů
výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace, věnuje se vzdělávání v oblasti zateplování, ochraně zájmů spotřebitelů, tvorbě právních předpisů a technických norem
Ing. Petr Halama
zahradní architekt a zahradník tělem i duší, majitel firmy DIKÉ ZAHRADY s.r.o., člen SZÚZ a člen Rady odborné sekce
Zelené střechy.
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ZASEDÁNÍ EFB V PORTU
Od svého vzniku v roce 2013 je naše odborná sekce Zelené střechy členem evropské organizace Europäische Föderation
der Bauwerksbegrünungsverbände – EFB. Jedenkrát ročně se pořádá zasedání presidia s navazující exkurzí po zelených
střechách pořádajícího města. V letošním roce se zasedání konalo 25. 6. 2018 v portugalském Portu a navazovalo na konferenci International Green Infrastructure Conference IGIC, které se zúčastnili dva naši zástupci, ředitelka Jana Šimečková
a Pavel Dostal, který dopolední část dokonce uváděl a program konference obohatil příspěvkem zaměřeným na trh zelených střech v České republice.
Z konference vyplynuly dva hlavní trendy – směry a sice farmaření
na zelených střechách (pro zájemce
uvádíme web www.upfarming.net)
a snaha o co největší biodiverzitu
– rozmanitost skladby rostlin, která
vytváří příznivé prostředí především
pro různé druhy hmyzu. Podle přednášejících by se měla taková střecha
vyznačovat použitím různých typů
a mocností substrátů a širším sortimentem použitých rostlin.
Pavel Dostal jako předsedající na konferenci IGIC Porto

Nejzajímavější střecha, kterou jsme navštívili při exkurzi, byla střecha na Praça da Liberdade (z roku
2012), což je náměstí, které spojuje významné monumenty v Portu. Ve svažitém terénu jsou postaveny
podzemní garáže s navazujícími obchody. Celá konstrukce je pokryta intenzivní zelenou střechou s dominujícími olivovníky starými několik desítek let, které byly na střechu přivezeny z jižního Portugalska.

POTVRZENÍ O ČLENSTVÍ V SZÚZ
Jako každý rok rozesíláme členům, kteří již uhradili členský příspěvek pro
rok 2017, listinu Potvrzení o členství. V případě, že jste členy některé z našich odborných sekcí, je jejich logo na potvrzení vytištěno. Nezapomeňte
potvrzení o členství podepsat.
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POZVÁNKA NA VELETRH
GALABAU 2018 –
VSTUPENKA ZDARMA
Na základě naší spolupráce s pořadatelem mezinárodního veletrhu zahradní a krajinářské tvorby GaLaBau si Vám dovolujeme nabídnout bezplatný vstup na veletrh. Veletrh GaLaBau se koná 12. – 15. září 2018 na výstavišti v Norimberku.
Po registraci e-code „xxxxxx“ (ten obdržíme do kanceláře svazu cca v srpnu) na www.galabau-messe.com/en/visitors/tickets/voucher Vám bude vstupenka ve formátu PDF doručena emailem na adresu, kterou uvedete při registraci. Registrací
ušetříte 30 EUR, což je cena jednodenní vstupenky u pokladny.
Na veletrhu GaLaBau, který je zaměřen na zahradní a krajinářskou tvorbu, utváření městské zeleně, stavbu dětských, sportovní a golfových hřišť představí své novinky přes 1300 vystavovatelů ve 13 výstavních halách. Na seznam vystavujících
firem se můžete podívat zde: www.galabau-messe.com/de/ausstellerprodukte

VÍTÁME
NOVÉ ČLENY
V NAŠICH
ŘADÁCH
RETEX a.s.
obchodní člen odborné sekce
Zelené střechy

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT…
7–8. 6.
14. 6.

Odborná exkurze, Permakulturní pěstování, Rakousko
Odborná exkurze, Tour de Pereny 2018,
Dendrologická zahrada Průhonice
15. 6.
Vychází Inspirace 2/2018
22. 6.
ABAJ – Odborná exkurze po koupacích jezírkách a biobazénech,
Praha a okolí (exkurze se bohužel z technických důvodů
neuskuteční)
12.–14. 7. ABAJ Akademie
26.–28. 7. ABAJ Akademie

Firma sídlí v Moravském Krumlově a zabývá se výrobou a prodejem netkaných textilií a retenčně
vegetační desky AQUADESK.
Více informací najdete na stránkách www.retex.cz.
Exterier – Design s.r.o.
individuální člen

Firma se v roce 2016 ještě
jako nečlenská zúčastnila soutěže Zahrada roku a získala
bronzovou medaili za zahradu
v Neslovicích. Kromě realizace
zahrad a vodních prvků, instalace závlah a realizaci zahradních
staveb má firma i vlastní ateliér
zahradní architektury.
www.exterier-design.cz
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