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Pohovořit s námi můžete na těchto 
mobilních číslech. Volejte: 

Janě Šimečkové 777 581 544 
Haně Pijákové  775 581 544 
Míše Brázdové  725 745 421 

Pište nám na e-mail info@szuz.cz 
nebo na osobní e-maily: 
simeckova@szuz.cz 
pijakova@szuz.cz 
brazdova@szuz.cz 

Sledujte naší svazovou činnost 
na www.szuz.cz, facebooku 
a uzavřené FB skupině SZÚZ členové. 

Peníze nám posílejte na č.ú. 
156433910/600, Moneta Bank nebo 
Fio Banka 2301112937/2010. 

Oficiálně jsme spolek vedený 
u Krajského soudu v Brně, L8536 
IČO: 26529831, DIČ: CZ26529831

SVAZ 
ZAKLÁDÁNÍ 
A ÚDRŽBY 
ZELENĚ

PŘIJĎTE NÁS 
NAVŠTÍVIT DO NAŠÍ 
GREEN KANCELÁŘE 
V OTEVŘENÉ 
ZAHRADĚ 
NA ÚDOLNÍ 33, 
602 00 BRNO

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně

Vážení a milí členové, 

dvě největší akce letošního září byly soutěžní přehlídka PARK 
ROKU 2021, která vyvrcholí 21. října slavnostním 
vyhlášením výsledků na Zámku v Pardubicích, v rámci 
konference Parky pro život - tradice, trendy, budoucnost a 
LIPOVÁ RATOLEST - soutěž mladých zahradníků, která se 
uskutečnila v Krnově. Poprvé v její historii se nám podařilo 
"dostat" ji do celostátního vysílání a to hned v 
desetiminutovém spotu.  Finišujeme s vydáním knihy 
Zelené střechy- souhra architektury s přírodou a do vašich 
poštovních schránek vám bylo doručeno podzimní číslo 
Inspirace. 

Přeji Vám pěkné počtení 
Hanka  

Září 2021
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Studenti a učni sedmi středních škol z celé republiky dokončili v 
Krnově třídenní soutěžní úkol, jehož cílem bylo rozšířit stávající 
dětské hřiště v kosteleckém parku. Díky nim se mohou návštěvníci 
těšit nejen na nové trvalkové a keřové záhony, ale také na dlouhou 
„bosou stezku“, zajímavě řešený val s tunelem a novou 
skluzavkou. Nově vzniklé atrakce působí jako jeden celek, ale pro 
potřeby soutěže byly plochy trávníku, záhonů i bosé stezky 
rozděleny na tolik částí, kolik bylo soutěžních družstev. 

Devět tříčlenných družstev se muselo vypořádat nejen se složitým 
zadáním, ale také s nepřízní počasí, která první dva dny soutěž 
provázela. Prvním úkolem bylo ozelenit nový val s tunelem 
pomocí trávníkových koberců, což soutěžící zvládli během prvního 
odpoledne. Trávník v noci vydatně zavlažil vytrvalý déšť, to mu 
velmi prospělo, na rozdíl od okolního terénu, který se proměnil  
v bahno. Soutěžícím jsme doporučili, aby plochy budoucích 
záhonů trvalek a keřů zakryli plachtami. Večer se pak účastníci 
soutěže potkali v krnovském Kofola Music Clubu, kde měli za úkol 
pomocí připravených prezentací představit sebe a školu, na které 
studují. Sešli se zde z Kopidlna, pražského Jarova, Mělníku, 
Litomyšle, Rajhradu, Třeště a nejsilnější zastoupení dvou družstev 
měla zahradnická škola z Ostravy, která tak nahradila odstoupivší 
České Budějovice. 

Ve středu, druhý soutěžní den, ráno vytrvale lilo, takže začátek 
soutěže se posunul o dvě hodiny. Mrholilo až do oběda, ale práce 
musely pokračovat, aby se stihl čtvrteční termín dokončení. 
Účastníci se tak museli vzdát původně naplánované odpolední 
exkurze po Krnově, protože pracovali až do večera. Hlavním 
úkolem druhého soutěžního dne bylo vysázet a zamulčovat 
trvalkové a keřové záhony, připravit základy pro lavičku, a 
především vytvořit z akátového dřeva obrubu pro „bosý chodník“.  
Zejména tady bylo nezbytné, aby spolu soutěžící z různých 
družstev spolupracovali, protože obruba na sebe musela přesně 
navazovat. Po celou dobu byli soutěžícím k ruce pracovníci 
stavební firmy Tomáše Forose, kteří plochu před soutěží 

připravovali. Ti na pokyny soutěžících řezali akátové kmeny na 
menší kusy, upevňovali lavičky, a především dováželi potřebný 
materiál. 

Třetí den soutěže konečně vykouklo slunce a povrch chodníku pro 
bosé nohy soutěžící postupně zaplňovali tu pískem, tam kůrou, 
oblázky nebo šiškami. Nejobtížnější byly části, kde se 
kombinovaly dřevěné nášlapy s mechem, ale i s tím se studenti 
vypořádali se ctí. Zbývalo jenom uklidit a oznámit členům 
odborné poroty, že je hotovo. Porotci Martin Závodný a Michal 
Pytlík jsou majitelé zahradnických firem, takže dokázali být na 
jednu stranu kritičtí, ale také ocenit, že studenti byli šikovní  
a práce jim šla od ruky. Porotu doplnila radní Krnova Zuzana 
Matelová a ředitelka svazu Jana Šimečková. Porotci sledovali 
soutěžící celé tři dny, takže jim neunikly ani drobné nedostatky či 
chyby v pracovních postupech. 

  

Zbývalo jenom sečíst body a vyhlásit vítěze, i když vítězové byli 
vlastně všichni, protože dokázali dokončit soutěžní plochy včas a 
ve slušné kvalitě. Při tom soutěžící byli skoro rok odkázáni na on-
line výuku a neměli téměř žádnou praxi. 

Lipová ratolest 2021

Na fotce vpravo Martin Závodný a Michal Pytlík, členové poroty
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Putovní dřevěný ježek, jehož ostny zdobí vlaječky pořádajících 
měst, putuje tentokrát do Prahy, kam si jej odvážejí studenti oboru 
zahradnictví Střední odborné školy Jarov. Vzhledem  
k vyrovnanosti družstev udělila pak porota čtyři stříbrné a dvě 
bronzové medaile. 

Zvláštní ocenění si zaslouží družstvo, které zastupovalo sekci 
Mladých zahradníků při Svazu zakládání a údržby zeleně. Soutěž 
byla totiž připravena pro deset škol, ale některé svoji účast 
především kvůli covidu zrušily. Na jejich místo tedy nastoupili tři 
mladí již pracující absolventi nebo vysokoškolští studenti, kteří 
museli zvládnout dokonce dvě soutěžní plochy.  

Lipová ratolest 2021 znovu naplnila svůj cíl, a to ukázat školám, 
jak se mění profese zahradníka-krajináře a předvést také 
veřejnosti, že pro tuto profesi je potřeba zručnost, inteligence a 
vysoké pracovní nasazení.  

Zlatá medaile 

Střední odborná škola Jarov 

Daniel Marek, Petr Kabát, Václav Peroutka 

Stříbrné medaile 

Střední škola zahradnická Kopidlno 

Jana Lambertová, Lucie Živnůstková, Michal Cudlín 

Česká zahradnická akademie Mělník – střední škola  
a vyšší odborná škola 

Matěj Širc, Michal Papež, Markéta Kulichová 

Střední zahradnická škola Ostrava II. 

Veronika Harazimová, Jakub Křivánek, Adam Slovák 

Střední zahradnická škola Rajhrad 

Jiří Jelínek, Lukáš Gärtner, Šimon Beneš 

Bronzové medaile 

Střední zahradnická škola Ostrava I. 

Eliška Šeděnková, Amálie Vaculíková, Antonín Gavron 

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl 

Kamila Burešová, Kateřina Luňáčková, Anatolii Oleksii 

Čestné uznání 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť 

Adam Jedlička, Dominik Hajtman, Nela Šimandlová 

Zvláštní cena 

Sekce Mladých zahradníků 

Michaela Samcová, Václav Koudelka, Adam Miler 

Lipová ratolest 2021
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Lipová ratolest 2021

Velmi děkujeme všem podporovatelům soutěže 

Slavnostní zahájení soutěže za přítomnosti starosty města Krnova pana Tomáše Hradila
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Vážení členové Asociace biobazénů a jezírek, 

společnost GWS Ground Waterproofing Systems s.r.o. se specializuje na výrobu a dodávky zemních hydroizolačních systémů. Našim 
hlavním cílem je výroba zemní PVC hydroizolace pro stavební objekty a nádrže. Výrobky pod označením M-FOIL PVC naleznete v celé 
Evropě na významných stavbách.  

Vždy požadujeme, aby naše materiály při výrobě měly ty nejlepší parametry a ty samozřejmě deklarujeme. Náš výrobní závod patří 
mezi jeden z nejnovějších ve střední Evropě. Cílem naší společnosti je vysoká kvalita vyráběných produktů a flexibilní zákaznický 
servis.  

GWS Ground Waterproofing Systems s.r.o. prochází přirozeným růstem, a i nadále bude rozšiřovat výrobní portfolio hydroizolačních 
materiálů pro stavebnictví.  

Silným motorem jsou naši lidé, kteří jsou odborníci ve svém oboru a neustále si rozšiřují své znalosti. 

Vstup do sdružení ABAJ není rozhodně náhodný. Výrobek M-FOIL PVC AQUA je produkován právě pro jezírka a vodní plochy.  

M-FOIL PVC AQUA je vyráběn v tloušťce 1,0 mm a 1,5 mm a v šíři 2,1 m. 

Fólii pro jezírka vyrábíme ve čtyřech základních odstínech: 

RAL 9005 barva černá, RAL 6006 barva olivová, RAL 6000 barva zelená, RAL 5015 barva modrá 

Chceme být platným členem asociace a věříme, že se dozvíme nové trendy v oblasti biobazénů a jezírek. 

S přáním klidného barevného podzimu 

Radek Pavlík 

Jednatel, GWS Ground Waterproofing systems s r.o.   

Představujeme nového obchodního člena
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Dozvuky letošního ročníku soutěže 
Koupací jezírko roku v médiích... 

Asociace biobazénů a jezírek
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Srdečně vás zveme na konferenci Parky pro život - tradice, trendy, budoucnost, která se uskuteční 21. října. 
Registrovat se můžete zde.  
Na konferenci jsme pozvali zástupce spřátelených svazů a organizací, abychom si zároveň s nimi 
připomněli 20 let od vzniku Svazu zakládání a údržby zeleně. Byli bychom velmi rádi, kdybyste přijeli 
alespoň na odpoledne a večer a připili vašemu profesnímu sdružení na zdraví.  

Program konference:  

Přednáškový blok č. 1/ Tradice a budoucnost 

9.45–10.15  Krajinářská architektura jako výzva (prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. – vedoucí Ústavu biotechniky zeleně ZF 
MENDELU, praktikující projektant a zakladatel ateliéru FLORART)  

10.15–10.45      Ekoluce – revoluce v krajinářské tvorbě (Ing. Petr Mičola, zakladatel a majitel ateliéru Gerten) 

10.45–11.15 Coffee break  

11.15–11.45  Zelené Brno v kontextech územního plánování (Ing. Ondřej Nečaský, Kancelář města Brna –krajinářský 
architekt)  

11.45–12.15  Opatření pro hospodaření s dešťovými vodami a jejich aplikace ve veřejných prostranstvích  

(Ing. arch. Martina Sýkorová, spoluautorka metodiky Voda ve městě, členka týmu Architektura a životní prostředí UCEEB ČVUT) 

12.15–12.45 Diskuse  

12.45–14.00 individuální oběd 

Přednáškový blok č. 2 / Trendy a současnost 

14.00–15.30  

Novému parku na rozhraní zástavby a volné krajiny sudičky přály....  

(Park Granátová ve Slivenci, Ing. Jana Kohlová, PANORAM – ateliér krajinářské architektury) 

Revitalizace zanedbaného parčíku poskytla obyvatelům klidové místo, možnost setkávat se i obdivovat 
proměnlivou vegetaci nejen v dešťovém záhonu  

(Park u Kněžské louky, Praha 3 – Ing. Martina Forejtová, ateliér Land05)  

„Proč kácíte?“ „Bude tady park!“ Nejenom o tom, jak do parku Stromovka v Humpolci vstoupilo světlo (Ing. Jakub 
Finger – Atelier Partero s.r.o.) 

Modrozelená infrastruktura aneb válka profesí a jak ji vyhrát (experiment Park Okružní v Prostějově – Ing. Radek Pavlačka, 
krajinářský architekt – ZAHRADA Olomouc) 

Diskuse, případně přednáška dle vývoje hlasování veřejnosti 

Komentovaná exkurze   

15.30–17.00 Komentovaná prohlídka Tyršových sadů v Pardubicích, které jsou posledním vítězem soutěže Park roku (2019). Parkem 
bude provázet autor projektu Ing. Tomáš Jiránek (New Visit s.r.o)  

Vyhlášení výsledků soutěže Park roku 2021 

18.00–19.00  Zámek Pardubice, slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Park roku 2021 

19.00–21.00  Společenský večer s rautem u příležitost 20. výročí vzniku Svaz zakládání a údržby zeleně 

Vložné:  

1 200 Kč +21% DPH, 500 Kč +21% DPH – členové SZÚZ, účastníci soutěže PARK roku 2021

Parky pro život a setkání k 20. výročí vzniku SZÚZ
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Od 15. září do 15. října mají lidé možnost hlasovat pro Park roku 2021. O Cenu veřejnosti stejně jako o hlasy odborné poroty se 
uchází dvanáct přihlášených děl z celé České republiky. Všechna je představujeme na www.parkroku.cz, kde může parky 
laická i odborná veřejnost hodnotit. Soutěž pořádáme již po sedmnácté. Hlasující může podpořit i více parků a přidělit soutěžnímu dílu 
jednu, dvě nebo tři hvězdičky. Do ankety se lidé z jedné IP adresy můžou zapojit vždy jednou za týden. Pořadí parků, v jakém se zobrazují 
na webové stránce se neustále mění, aby žádný park nebyl v průběhu hlasování zvýhodněn. Hodnocení děl odbornou porotou se 
uskutečnilo ve dnech 14.-16.9., podrobně jsme vám všechny její členy představili v minulém newslettru. Slavnostní vyhlášení 
oceněných děl se uskuteční 21. října na Zámku v Pardubicích. Všichni členové jsou srdečně zváni, pozvánka vám byla zaslána 
mailem. 

PARK ROKU 2021
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Registrační číslo projektu CZ. 

03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011146 

Co je nového v projektu Hortulanus 

Schválení Zprávy o realizaci č. 4 

V minulém newsletteru jsme Vás informovali, že jsme podali 
čtvrtou monitorovací zprávu za období 1.12. 2020–31. 5. 2021  
v rozsahu 3099,5 osobohodin, za které jsme si nárokovali částku 
ve výši 942 076 Kč.  Koncem září nám MPSV monitorovací zprávu 
uznalo a zaplatilo výše zmíněnou částku.  Celkem jsme tedy 
vyčerpali za ukončené kurzy za všechny monitorovacích období  
1 618 116 Kč z přidělených 11 584 219 Kč. Do vzdělávání se 
zapojilo 187 účastníků ze 49 firem.  

Stále jsme nezrealizovali tisíce hodin kurzů, na které 
máme přiznanou dotaci a které můžete nabídnout svým 
zaměstnancům, případně i potenciálním zaměstnancům 
jako bonus. Projekt skončí nejpozději na jaře 2023  
a žádná další možnost vzdělávání podporovaného MPSV 
nebude! 

Upozorňujeme, že jste koncem srpna obdrželi nabídku kurzů na 
září-březen, na kterou reagovalo minimum z přihlášených firem. 
Nabídka je stále aktivní, takže se hlaste! 

Schůzka zapojených firem on-line 

Vzhledem k tomu, že realizace projektu se nedaří zcela podle 
našich a zřejmě ani vašich představ, plánujeme on-line schůzku se 
zapojenými firmami. Schůzka se uskuteční prostřednictvím 
aplikace ZOOM dne 27. října (v 11.00 firmy z Prahy  
a okolí, ve 13.00 firmy z Brna a okolí, Ostrava).  

Schůzka potrvá přibližně hodinu a účast zástupců firem je nutná.  

Předem obdržíte inventuru vašich požadavků a realizovaných 
kurzů i další podklady pro jednání, abyste se mohli na schůzku 
připravit. 

  

Co plánujeme na další měsíce 

11.10.2021 Daně z příjmu právnických osob (8 hodin)  
8:00 – 16:30 ONLINE na email: jana.benesova@everesta.cz 

25.10.2021 Insolvenční řízení/Exekuce a insolvence ve 
mzdové praxi – aktuality 2021 (8 hodin)  
8:00 – 16:30  Prezenční kurz BRNO – Výstaviště 569/3, Brno   
Do 6.10.2021 na email: jana.benesova@everesta.cz 

26.10.2021 Hmotný a nehmotný majetek (8 hodin)  
8:00 – 16:30 ONLINE na email: jana.benesova@everesta.cz 

4.11.2021 Novinky v daních a účetnictví (8 hodin)  
8:00 – 16:30 ONLINE  
Do 15.10.2021 na email: jana.benesova@everesta.cz 

10.11.2021 Účtování v cizí měně (8 hodin)  
8:00 – 16:30  ONLINE  
Do 1.11.2021 na email: jana.benesova@everesta.cz 

23.11.2021 Účetní uzávěrka (8 hodin) 8:00 – 16:30 ONLINE 

  

Listopad Tesařský kurz – základní (16 hodin)  Prezenčně 

SZUZ_ŘÍJEN_2021.xlsx - Tabulky Google 

Listopad Hospodaření s dešťovou vodou (8 hodin)  
Prezenčně BRNO SZUZ_LISTOPAD_2021.xlsx - Tabulky Google 

14. a 16. 12.2021 Cash flow (16 hodin) 8:00 – 16:30 ONLINE 
Do 15.11.2021 na email: jana.benesova@everesta.cz 

Důležité kontakty 

Veškerou komunikaci za technické a manažerské kurzy zajišťuje 
společnost Kanu systém s.r.o. V případě, že se chcete informovat o 
aktuálním dění u TECHNICKÝCH kurzů, obraťte se na Lucii 
Dočekalovou, s kterou proberete veškeré podrobnosti konání 
technických a manažerských kurzů. Bc. Lucie Dočekalová, mobil: 
+420 776 376 573, mail: docekalova@kanu.cz  

Komunikaci k jazykovým kurzům, účetním, ekonomickým a 
právním kurzům směřujte na společnost Everestu, s.r.o.. Pokud 
budete chtít nějaké podrobností k  JAZYKOVÝM kurzům 
kontaktujte paní Pavlínu Vodičkovou, mobil: +420 734 621 
813, mail: pavlina.vodickova@everesta.cz, která přebrala agendu 
k jazykovým kurzům po panu Janu Kořistkovi, mobil: + 420 734 
621 064, mail: jan.koristka@everesta.cz 

Pro ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ, PRÁVNÍM kurzy nebo OBECNÉ 
IT se obraťte na paní Ing. Janu Benešovou, mobil: + 420 
734 318 883, mail: jana.benesova@everesta.cz  

Pro kurzy INTERNÍ LEKTOR (oborové) Ing. Michaela Brázdová, 
mobil: +420 725 745 421, mail: brazdova@szuz.cz

Hortulanus 2021 - odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně
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V lednovém newsletteru jsme vás informovali o podání dvou 
žádostí o dotace na Magistrát hlavního města Prahy z programu ke 
zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy.  
S potěšením oznamujeme, že jsme v obou žádostech 
uspěli, takže nás čeká zejména v roce 2022 spousta 
práce, jak vyplývá z následujících řádků. 

Projekt Zelené střechy – živé střechy 
dotace 300 000 Kč (100 %) 

Aktivity projektu do konce roku 2022 

Uspořádání prvního ročníku soutěže „Zelená střecha Prahy 2022“ 
Příprava a naplnění webové stránky k soutěži „Zelená střecha 
Prahy“ 
Uspořádání odborných exkurzí po zelených střechách v Praze 
Uspořádání Týdne otevřených zelených střech (2022) v rámci EU 
Green Week 2022   
Tvorba videospotů s tématem „Zelené střechy – živé střechy“ 

Projekt Zelené fasády jako součást adaptačních opatření 
na změnu klimatu  
dotace 220 00 Kč (100 %) 

Aktivity projektu do konce roku 2022 

Vytvoření pracovní skupiny pro přípravu metodiky Ozelenění 
fasád. Pracovní skupinu budou tvořit odborníci z akademické, 
výzkumné i praktické sféry.  

Překlad podkladů a inspiračních zdrojů, a to vybrané části z 
předpisů hlavního města Rakouska Vídně LEITFADEN FASSADEN 
BEGRÜNUNG z roku 2019 a německé FLL normy 
Fassadenbegrünungsrichtlinien – Richtlinien für die Planung, Bau 
und Instandhal-tung von Fassadenbegrünungen z roku 2018 

Příprava pracovní verze textové a obrazové části metodiky, 
připomínkování 

Zapracování připomínek, závěrečné korektury 

Grafická příprava metodiky a tisk 

Propagace metodiky formou seminářů (webinářů), www. stránek, 
sociálních sítí 

Zelené střechy - granty a dotace
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Příprava žádosti o dotaci na MŽP  

Dne 30. září jsme odevzdali žádost na Ministerstvu životního 
prostředí pro projekt s názvem Zelené střechy – trendy a 
synergie/ informační a vzdělávací aktivity v oblasti 
projektování, výstavby a podpory zelených střech 

Celkové náklady projektu: 321 500 Kč 

Výše požadované dotace: 225 050 Kč 

Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost odpovědných 
zástupců samospráv a úředníků státní správy ve městech a obcích, 
stejně jako odborné veřejnosti, o nových trendech v oblasti 
ozeleňování střech, které jsou jedním z adaptačních opatření na 
změnu klimatu. Hlavními tématy budou zelené střechy  
a biodiverzita, zelené střechy a fotovoltaika a zelené střechy  
a dešťové srážky.  

Dílčí cíle:  

Vydání příručky Biodiverzní zelené střechy 
Vydání brožury Solární zelené střechy 
Uspořádání série seminářů pro zástupce samospráv a úředníků 
státní správy ve městech a obcích, které představí trendy v 
ozeleňování střech a taká zdařilé realizace 
Uspořádání série webinářů pro odbornou veřejnost, které 
představí trendy v ozeleňování střech a také zdařilé realizace. 
Uspořádání dvou kulatých stolů, na kterých budou pozváni 
odborníci z České fotovoltaické asociace, MŽP, statiky, botaniky, 
entomologie, biologie. 
Uspořádání devátého ročníku soutěže „Zelená střecha roku 

Webinář 13.10. Nová zelená úsporám 

Od 12. října 2021 začínají platit nové podmínky programu 
Nová zelená úsporám, ze kterého je možné podpořit  
i výstavbu zelených střech. Jaká bude podpora zelených 
střech na rodinných a bytových domech, v čem se liší od 
stávajícího programu a bude-li možné podpořit zelenou 
střechu samostatně, to všechno se dozvíte na on-line 
webináři dne 13. října od 16.00. Program Zelená úsporám 
představí a na Vaše otázky odpoví Ing. Jakub Hrbek, ředitel 
Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a 
klimatu, Státní fond životního prostředí. 

Účast je zdarma, registrace nutná 

Kniha Zelené střechy - souhra architektury s přírodou 

V září finišovala příprava knihy, kterou vydá nakladatelství GRADA. 
Již v polovině června odevzdala hlavní autorka Jitka Dostalová 
zásadní část, kterou doplnil Samuel Burian o kapitolu Vegetace.  
V září podle požadavků nakladatelství doplnila Jana Šimečková 
kapitolu Příklady, kterou tvoří především díla oceněná v soutěži 
Zelená střecha roku. Kniha má rozsah 168 stran a vychází  
z dokumentu Vegetační souvrství zelených střech – Standardy pro 
navrhování, provádění a údržbu vydaný sekcí Zelené střechy v roce 
2016 a aktualizovaný v roce 2019, který shrnuje stručnou formou 
vše důležité, co je třeba dodržet, aby zelená střecha byla kvalitní, 
udržitelná, odpovídala návrhu architekta a požadavkům investora. 
Za svoji poměrně krátkou existenci si Standardy získaly vysoký 
kredit a důvěru. Kniha je literární podobou Standardů a je psána 
takovou formou, aby téma zelených střech co nejvíce přiblížila jak 
odborné, tak i laické veřejnosti. Některé pasáže ze Standardů 
přebírá bez dalších úprav, některé části blíže komentuje a ty, které 
jsou ve Standardech uvedeny zkratkovitě, vysvětluje podrobněji.  
Oproti Standardům obsahuje kniha i názorné obrázky a fotografie 
a také zmiňuje časté chyby při návrhu, realizaci i údržbě, jejich 
příčiny a následky. Je doplněna inspirativními příklady zelených 
střech v České republice s fotografiemi a krátkým popisem. 

SZÚZ vystupuje vůči nakladatelství GRADA jako autor 
knihy a také mnozí z vás podpořili vydání knihy inzercí. 
Na tištěnou verzi se můžeme všichni těšit už brzy! 

Zelené střechy
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Členská inzerce
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