
15. a 16. dubna 2015 
Žabeň u Frýdku-Místku 

ve spolupráci s firmou Ivánek-Zeman v.o.s. 

Místo konání: 

Teoretická část 15. dubna dopoledne:   

LUDMA TRADING s.r.o. Žabeň č. 1, 738 01 Frýdek-Místek 

Exkurze: odjezd autobusem do Ostravy 

Praktická část 16. dubna 

areál firmy Ivánek-Zeman v.o.s. , Žabeň 

 

VLOŽNÉ   

Účast pouze 15. dubna: členové SZÚZ 1100 Kč, nečlenové SZÚZ 1650 Kč  

Účast 15. a 16. dubna: členové SZÚZ 2970 Kč, nečlenové SZÚZ 4150 Kč  

K ceně bude připočtena DPH ve výši 21% 

Cena je bez stravy a ubytování 

Přihlášky zasílejte do 20.3. 2015,  

počet míst v praktické části je omezen na 12 účastníků 

pořádá workshop 

Zelené střechy  

- teorie, exkurze, praxe 



Program: 

Středa 15. dubna 2015 

9.00 – 13.00 

 Historie zelených střech 
 Výhody a nevýhody zelených střech  
 Druhy použitelných izolací v zelených střechách  
 Jednovrstvé a dvouvrstvé skladby zelených extenzivních střech - typové řezy  
 Skladby intenzivních střech - typové řezy  
 Substráty pro zelené střechy  
 Druhy rostlin vhodných pro ozelenění střech  
 Netradiční druhy rostlin použitelné na zelených střechách  
 Závlahy na zelených střechách  
 Limity ozelenění střech  
 Údržba zelených střech  
 
Lektor: Bc. Josef Vokál, dvacetileté zkušenosti s budováním zelených střech 
 
Objekty, na které bude směřovat odpolední exkurze představí Rostislav Ivánek 
 NKP Dolní oblast Vítkovice, střecha na objektu Velký Svět techniky STC Ostrava, (2014) 
 Firma TRANSL v.o.s., střecha na objektu, který zahrnuje výrobní halu, administrativní a obytnou 

část, ulice Źerotínova, Ostrava (2011) 
 
 Bezpečnost práce ve výškách - Bezpečnostní předpisy, zákony a paragrafy s krátkým komentářem  
Lektor BZT BOZP Milan Novotný  
 
13.00 – 14.00 Přestávka na oběd 
 
14.00 – odjezd  autobusem na exkurzi do Ostravy, předpokládaný návrat v 17.30 

Změny programu vyhrazeny 

 
 

 

 



Program: 

Čtvrtek 16. dubna 2015, praktická část:  

účastník musí doložit zdravotní prohlídku - viz následující strana 

9.00 – 16.00 

Instalace malé zelené stříšky v areálu firmy Ivánek-Zeman v.o.s., která slouží ke zvětšení zastřeše-

ného skladovacího a parkovacího prostoru využívaného k zajištění provozu zahradnické firmy. Zá-

roveň poslouží jako ukázková střecha pro potenciální zákazníky. Rozměr stříšky je 6 x 4 m, dřevě-

ná konstrukce, sedlová v mírném sklonu, hydroizolace již bude položená. 

 Ke každé pracovní operaci  bude výklad lektora 

Plánovaný postup praktického provedení instalace zelené stříšky: 

 Kontrola platných zdravotních prohlídek  

 Poučení o dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro danou lokalitu a danou střechu. 
Seznámení s pracovištěm a postupem realizace. 

 Informace o doporučeném způsobu administrace zakázky, včetně nabídky, jednání a komunikace se 
zákazníkem, objednávka, smlouva, evidence, fakturace. 

 Seznámení s doporučeným průkazným způsobem evidence použitého materiálu a s doporučeným 
průkazným způsobem evidence prováděné práce pracovníka. 

 Instalace ochranná a hydroakumulační textilie 

 Instalace štěrkový okraj, oddělení štěrk/substrát separační textilií  
Instalace vegetační vrstvy - substrátu 

 Výsadba rostlin předpěstovaných z různě velkých sadbovačů 
Výsadba rostlin – řízkovanců 
Hnojení dlouhodobě působícím hnojivem a startovacím hnojivem 

 Zálivka 

 Úklid pracoviště 

 Předání hotové realizace majiteli s obhajobou a komentářem, zápisem v předávacím protokole, pří-
padně stavebním deníku, podkladem pro fakturaci… 

 Vyhodnocení zakázky, administrativní zpracování, ukázka administrativních výstupů. 

 Vyhodnocení praktické dílny 

 



Podmínky účasti na praktické části: 

Účastník pro praktickou část musí mít platné lékařské potvrzení o způsobilosti pro práci ve výškách. 
Každá firma může mít potvrzení na různém formuláři a různým způsobem zpracované. Pro účel absolvování praktic-
kého kurzu dne 16. dubna 2015 uznáme jakýkoliv průkazný doklad, že osoba má platné lékařské potvrzení pro práci 
ve výškách. 
Bez takového potvrzení se nemůže účastník praktické části podílet na stavbě předmětné střechy, protože ta bude 
probíhat ve výšce nad 3 m.  
 
(pozn.1: do 50 let nesmí být lék.prohlídka a potvrzení zdravotní způsobilosti starší 4 let, nad 50 let ne starší 2 let) 
 
pozn. 2.: Každá osoba nebo podnikající subjekt pracující jako poskytovatel zahradnických služeb musí mít potvrzení 
o zdravotní způsobilosti  osob (pracovníků) zcela automaticky i pro arboristiku, práci na vysokozdvižné plošině  i jen 
pro práci "ze zahradnických štaflí". 

 

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 uvede-

nou na přihlášce. 

Storno podmínky  

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

no přihlášky  

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

ký 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 neprodle-

ně 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 no-

vý termín konání. 

 

Přihlášky posílejte do 20. 3. 2015  na info@szuz.cz 

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  

  


