
 

 

ZAHRADA 

NENÍ HRA II. 
 

Interaktivní tvůrčí dílna  
s krajinářskou architektkou Jitkou Trevisan 

 

Brno, 11. února 2016 
OTEVŘENÁ ZAHRADA NADACE PARTNERSTVÍ, ÚDOLNÍ 33, Brno 

 

 

 

 

 

 

ANOTACE 

 

soukromé zahrady aneb proč je důležité míti architekta? 

filosofie, přístup a postup od zadání po péči 

zásady projektování zahrad - Kontext, Koncept, Konsekvence 

nácvik na modelové situaci 

zpětná vazba k Vámi předloženým projektům 

výměna zkušeností, aktuální trendy, časté problémy, otevřená diskuse  

 



Trevisan atelier+  

 
Založen 2010 jako autorský atelier Ing. Jitkou Trevisan po dvacetiletém 

profesním působení v Čechách a zahraničí jak na poli projekčním, tak 

pedagogickém a výzkumném. 

Ateliér působí v oblasti projektování většího i menšího rozsahu. Hlavními 

oblastmi zájmu jsou zahrada, krajina, veřejná prostranství, architektura 

a design s důrazem na kontext, zachování jedinečnosti lokality, osobní 

přístup a udržitelnost projektu z pohledu péče. 

Rovněž organizuje odborné exkurze, přispívá k rozvoji a popularizaci 

oboru četnými publikacemi a přednáškami pro odbornou i laickou 

veřejnost. K aktivitám atelieru patří snaha o záchranu starých a 

osvědčených ovocných odrůd Kokořínska, záchrana starých věcí a 

nalézání nových domovů a množení vybraných rostlin. 

 

Program dílny: 
 

10.00 – 11.30  I. BLOK 
11.30 – 12.00   přestávka s občerstvením 
12.00 – 13.30  II. BLOK 
13.30 -  14.00  přestávka s občerstvením 
14:00 – 16:00  III. blok 

 
 

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

 

 
 

Přihlašujte se on-line  do 31. 1. 2016 na  www.szuz.cz 

Počet míst je omezen! 

Svaz zakládání a údržby zeleně, 

kontaktní osoba:   Ing. Jana Šimečková, tel.: 777 581 544, info@szuz.cz  

http://www.szuz.cz/


Obchodní podmínky  

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

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.  

 

 


