červen-červenec 2022

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně

SVAZ
ZAKLÁDÁNÍ
A ÚDRŽBY
ZELENĚ
PŘIJĎTE NÁS
NAVŠTÍVIT DO NAŠÍ
GREEN KANCELÁŘE
V OTEVŘENÉ
ZAHRADĚ
NA ÚDOLNÍ 33,
602 00 BRNO

Vážení a milí členové,
vítám Vás na stránkách červnového zpravodaje, který již
tradičně patří v zejména soutěžním přehlídkám
prezentujícím koupací jezírka, biobazény a zelené střechy.
Zatímco koupací jezírka již své vítěze znají, zelené střechy je
představí teprve v září v Praze u příležitosti mezinárodní
konference Zelené střechy a fasády - trendy a synergie. Třetí
soutěž v pořadí, Zahradu roku 2022, která se ob rok střídá
s Parkem roku, jsme vyhlásili v červnu. Uzávěrka přihlášek
je stanovena k 31. srpnu, hodnocení děl v září a slavnostní
vyhlášení v říjnu v Brně. Ale to už moc předbíhám, tak
zpátky k červnovému a červencovému dění...
Krásné letní počtení vám přeje
vaše kancelářská zahradnice
Hanka

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

Mimořádným zážitkem pro všechny zúčastněné byla červnová exkurze členi-členům,
která se uskutečnila ve spolupráci s Petrem Halamou, předsedou našeho svazu, v
atraktivním prostředí Českého ráje. Velké poděkování patří nejen mu, ale i jeho ženě
Romaně za vřelé přijetí, pohostinnost a přátelskou atmosféru v jejich zahradě.
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Týden otevřených zelených střech
Projekt Zelené střechy – živé střechy

Seznam navštívených zelených střech:

Ve dnech 6.-8. června se nám podařil vpravdě husarský kousek, a
to uspořádat první (a snad ne poslední) Týden zelených střech.
Cílem této akce bylo ukázat, jak zelené střechy vytvářejí náhradní
prostor pro zvýšení biodiverzity v městském prostředí, ale také
životní prostor pro lidi, protože míst příjemných k životu v hustě
zastavěných městech ubývá. V uvedených termínech a časech bylo
zpřístupněno deset zelených střech. Pro návštěvu každé střechy
bylo nutné se zaregistrovat, počet účastníků jedné prohlídky byl
omezen na 20 osob, což mnohdy nestačilo, protože zájem byl
opravdu velký. Na střechách byl vždy přítomen zástupce buď
investora, projektant nebo realizátor, který podával návštěvníkům
odborné informace. V pondělí a ve středu bylo krásně, úterý sice
propršelo, ale většinu zaregistrovaných to od návštěvy neodradilo.
My tři z kanceláře jsme se podle předem daného harmonogramu
přesouvaly z jedné střechy na druhou tak, abychom všechno
organizačně zvládly. V pondělí 6. června jsme souběžně pořádali
ještě odbornou exkurzi, která byla mimo jiné příspěvkem
k oslavám Světového dne zelených střech, kdy si připomínáme
celou řadu benefitů, které zelené střechy přinášejí lidem a přírodě.
#WGRD2022

6. června 2022
Zelené střechy na administrativních budovách
společnosti PASSERINVEST GROUP, Brumlovka
Zelené střechy různého typu a stáří (založené v letech 2003-2020)
na budovách: Alpha, Delta, Filadelfie, budova B v BB centru.
Národní zemědělské muzeum – střešní terasa
Střešní zahrada kromě výchovně vzdělávací a výstavní funkce
umožňuje atraktivní a netradiční výhled na panorama Prahy

7. června 2022
Zelená střecha se zahrádkou pro návštěvníky
komunitního centra Život 90
Komunitní střešní zahrada ŽIVOTa 90 vznikla rekonstrukcí střešní
terasy Divadla U Valšů jako společenského prostoru komunitního
centra ŽIVOTa 90, který v ní plánuje pořádat pravidelné dílny, akce
a další aktivity určené zejména seniorům a seniorkám.

Exkurze byla určena zejména pro pracovníky úřadů veřejné správy
a samosprávy hl. m. Prahy a Úřadů městských částí Prahy,
pracovníky ministerstev, členy zastupitelstev hl. m. Prahy a
městských částí, architekty a projektanty působící v Praze, stavební
a zahradnické společnosti působící v Praze a developerské
společnosti. Celkem se návštěv zelených střech zúčastnilo kolem
dvou set zájemců.
Týden otevřených zelených střech i exkurze byly součástí projektu
Zelené střechy – živé střechy, který byl finančně podpořen hlavním
městem Prahou.
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Týden otevřených zelených střech
DRN – zelená střecha mezi věžemi
Výraznou úlohu na nové administrativní budově má vegetace – na
stěnách i na střeše. Fasádu ozvláštňují truhlíky osázené travinami
a jarními cibulovinami, nájemníkům kanceláří slouží střešní
zahrada s úchvatným výhledem na Prahu.
Národní 135/14, Praha 1

Administrativní budova Tokovo, pobytová terasa s
relaxační funkcí pro nájemce objektu
Jankovcova 2, Praha 7, Holešovice
Pobytová terasa s relaxační funkcí pro nájemce objektu. Hlavní
dominantou jsou stromy umístěné v květináčích. Terasa je
doplněna o středový záhon suchomilných trvalek a cibulovin a po
stranách jsou umístěny keřové výsadby, které vymezují prostor.

Edukační zelená střecha na Střední škole Jarov
Učňovská 100/1, Praha 9
Cílem bylo z původně vydlážděné terasy vytvořit prostor, na
kterém jsou aplikovány soudobě používané technologie a
materiály pro konstrukci střešních zahrad doplněné o zeleň
v různých třídách pěstební intenzity.

8. června 2022
AFI Vokovice – administrativní budova s obchodním
parterem
Evropská 859/115, Praha 6 - Vokovice
Střešní pobytová zahrada na podzemních garážích je veřejným
prostorem, součástí budovy jsou i pochozí a pobytové střechy na
nadzemních částech objektu.
Zelená oáza ve vnitrobloku administrativního objektu
Truhlářská 1104/13, Praha 1
Rekonstrukce zelené střechy u administrativního objektu v centru
Prahy. Umístěním intenzivní vegetace po obvodu plochy a
vytvořením obytných zón uvnitř prostoru vznikl koncept zelené
oázy s dostatkem soukromí.
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Hortulanus 2021 – odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně

Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011146
Co je nového v projektu Hortulanus

Plnění indikátorů

V měsíci červnu jsme připravovaly podklady ke zprávě o realizaci
(Zor č. 6), kterou jsme předkládali za období 1. 12. 2021–31. 5.
2022. Za těchto šest měsíců jsme zrealizovali kurzy v rozsahu 992
osobohodin, za které si můžeme nárokovat 1 504 176 Kč.

Z plánovaného počtu indikátoru 229 účastníků, kteří získali
kvalifikaci (započítávají se do něj ti účastníci, kteří absolvovali
alespoň 40 hodin vzdělávání) jsme splnili 99 účastníků. Ve věku
nad 54 let je odškoleno 6 účastníků z plánovaných 23 účastníků
(těch, kteří absolvovali alespoň 40 hodin).

Celkem jsme vyčerpali za ukončené kurzy ve všech monitorovacích
období 3 268 636 Kč z přidělených 11 584 219 Kč.
Stále máme k dispozici 8 000 000 Kč, které byste mohli
využít pro vzdělávání vašich zaměstnanců. Do projektu
se mohou zapojit i další členské firmy.
Přehled aktivit realizovaných v zprávě o realizaci č. 6:
Jazykové vzdělávání – 761,5 osobohodin (zahrnuje ukončené
jazykové kurzy, tj. do května 2022)
Účetní ekonomické a právní kurzy – 318 osobohodin
Technické a jiné odborné vzdělávání – 1214,5 osobohodin
Měkké a manažerské dovednosti – 1100 osobohodin
Interní lektor – 992 osobohodin

Kurzy realizované a vykazované v monitorovací zprávě
(Zor 6)
Interní lektor (realizováno 9 kurzů)
18.1.2022 – Trvalkové záhony
25.1. 2022 - Technologie přípravy půdy a zakládání trávníků
7.2. a 9.2. 2022 - Trvalkové záhony
8.2. 2022 – Trávníky – zakládání a péče
15. – 17.2. 2022 – Výsadba a řez dřevin
22.2. – 23.2. 2022 – Kalkulace a rozpočtování v ZAKA I. – základní
28.2. 2022 – Výsadba a řez dřevin
1.3. – 2. 3. 2022 - Kalkulace a rozpočtování v ZAKA II. – pokročilý

Obecné IT – 288 osobohodin

3.3. a 15.3.2022 – Trvalkové záhony

Do vzdělávání se zapojilo 270 účastníků z 50 členských firem.

Jazykové kurzy (realizováno 13 kurzů)
Angličtina – úroveň A2, B1, B2, C1, C2

PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE
Zor 2 1.12.2019 - 31.5.2020 1294 hod

210 976 Kč

Zor 3 1.6.2020 - 30.11.2020 1538,5 hod

465 064 Kč

Zor 4 1.12.2020 - 31.5.2021 3099,5 hod

942 076 Kč

Zor 5 1.6.2021 – 30.11.2021 404 hod

146 344 Kč

Zor 6 1.12.2021 – 31.5.2022 992 hod

1 504 176 Kč

Celkem

3 268 636 Kč

Němčina – úroveň B1, D1
Měkké a manažerské dovednosti (realizováno 10 kurzů)
15.12. – 16.12. 2021 – Týmová spolupráce, delegování a kontrola
31.1. – 1.2. 2022 - Týmová spolupráce, delegování a kontrola 2
10.1. – 11.1. 2022 - Operativní řízení spolupracovníků, efektivní
vedení porad a práce se zpětnou vazbou
13.1. – 14.1. 2022 – Jak nás vidí zákazník a jak budovat
odpovídající firemní kulturu
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Hortulanus 2021 – odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně
24.1. 2022 – Jak asertivně zvládat problémové situace se
zákazníky i se zaměstnanci
26.1. – 27.1. 2022 – Jak přežít v nelehké covidové době
17.2. – 18.2. 2022 – Jak přežít v nelehké covidové době – 2 sk.
18.2. 2022 – Prezentační dovednosti
24.2. 2022 – Jak obstát v měnících se podnikatelských
podmínkách
25.2. 2022 – Marketingový a komunikační mix, on-line nástroje
9.3. 2022 - Vedení menších pracovních týmů před sezónou 1. sk.
1.4. 2022 - Vedení menších pracovních týmů před sezónou 2. sk.
Obecné IT (realizovány 2 kurzy)
19.1. – 26.1. 2022 – SketchUP základní kurz
2.2. – 3.2. 2022 – Adobe Photoshop II.

Co plánujeme na další měsíce
Níže najdete přehled aktuálně vypsaných kurzů. Budou postupně
následovat i další, které budou probíhat převážně v zimním
období (prosinec–březen), kdy je větší prostor ke vzdělávání vašich
zaměstnanců.

Kurzy plánované v dalších měsících (Hortulanus)
30. – 31.8. REKONSTRUKCE A REGENERACE TRÁVNÍKŮ
(TEORIE I PRAXE)
PREZENČNĚ – ŽABEŇ (ABEX)
6. – 7.9. ADOBE INDESIGN , ONLINE
14.9. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK, ONLINE
22.9. a 29.9. KALKULACE NÁKLADŮ, ONLINE
23.9. DANĚ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB, ONLINE
Začátek října STROMOLEZECTVÍ, PREZENČNĚ (VRANOV
U BRNA)
16.11.
LUMION, ONLINE
11. a 18.1. 2023
AUTOCAD II., ONLINE

Technické a jiné odborné vzdělávání (realizováno 10 kurzů)
17.1. – 2.2. 2022 - Zelené střechy – pokročilý kurz – 1. skupina
31.1. – 1.2. 2022 – Řez ovocných dřevin
31.1. – 9.2. 2022 - Zelené střechy – pokročilý kurz – 2. skupina
14.2. – 15.2. 2022 - Koupací jezírka a biobazény prakticky 1. sk.
14.2. 2022 – Řez ovocných stromů
15.2. – 16.2. 2022 - Koupací jezírka a biobazény prakticky 2. sk.
23.2. – 24.2. 2022 - Tesařský kurz (lavice, altán, terasa) – základní
kurz
23.3. 2022 – Řez starých ovocných stromů – prakticky
Řidičské oprávnění skupiny CE (rozšíření z C na CE)

Důležité kontakty
V případě, že máte nějaké specifické požadavky, můžete
kontaktovat mě, případně kontaktní osoby uvedené níže.
Technické a manažerské kurzy zajišťuje Kanu systém s.r.o. /
Bc. Lucie Dočekalová, mobil: +420 776 376 573,
mail: docekalova@kanu.cz
Jazykové, účetní, ekonomické a právní kurzy zajišťuje
společnost Everesta, s.r.o.

Řidičské oprávnění skupiny C (rozšíření z B na C)
Účetní, ekonomické a právní kurzy (realizováno 9 kurzů)
16.12. 2021 – Cash flow
17.1. 2022 – Fakturace a doklady
18.1. 2022 – Legislativní změn pro personalisty v roce 2022

JAZYKOVÉ KURZY/ Lucie Novotná, +420 734 621 064,
mail: lucie.novotna@everesta.cz
ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ, PRÁVNÍ, OBECNÉ IT / Ing. Jana
Benešová, mobil: + 420 734 318 883,
mail: jana.benesova@everesta.cz

27.1. a 28.1. 2022 – Daň z přidané hodnoty 2022
21.2. 2022 – Účetní závěrka

INTERNÍ LEKTOR (oborové kurzy)

22.2. 2022 – Cestovní náhrady

Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s.

24.2.2022 – Novela zákoníku práce a její dopady do praxe

Ing. Michaela Brázdová, mobil: +420 725 745 421, mail:
brazdova@szuz.cz

14.3. 2022 – Účtování v cizí měně
29. a 31.3.2022 – Mzdové účetnictví
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Exkurze členi členům
V termínu 3.-5. června se uskutečnila tradiční exkurze členičlenům, tentokrát s podtitulem Cesta rájem. Ve spolupráci
s Petrem Halamou z firmy DIKÉ zahrady jsme členy provedli
krásami Českého ráje. Bylo to velmi přátelské setkání. Děkujeme
všem, kteří si v plné sezóně udělali čas a strávili ho společně
s námi.

Zázemí firmy DIKÉ ZAHRADY, Příšovice

Planta Naturalis, Markvartice

Slavnostně vyzdobený kostel studenty ze SŠZaT Litomyšl,
Markvartice
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S nejnovějšími trendy v pěstování a sortimentu keřů
nás seznámil Pavel Halama, Příšovice

Okrasné školky DIKÉ, Příšovice
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Exkurze členi - členům

Roubená selská usedlost - Hostinec u Boučků

Zahrada Panorama v Českém ráji

Večeře v Hostinci u Boučků, Malá Skála

Zahrada Panorama v Českém ráji

Besedické skály

Zahrada Panorama v Českém ráji

Vyhlídka v Besedických skalách
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Exkurze členi - členům / Zahrada Panorama
Zadejte nebo vložte text
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Vyhlášení soutěže ZAHRADA ROKU 2022
Zadejte nebo vložte text
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Koupací jezírko roku 2022
Mít vlastní bazén je snem leckterých majitelů domu se zahradou,
jejichž touhu ještě umocnilo covidové období spojené
s fenoménem otužování. Alternativou k více či méně vkusným
bazénům, kde je voda ošetřována chemicky, jsou koupací jezírka či
přírodní bazény. Soutěží Koupací jezírko roku, jejíž čtvrtý ročník se
letos uskutečnil, se snažíme přilákat pozornost k privátním
zařízením, kde je voda čištěna na základě biologických nebo
biologicko-mechanických principů. Odborná porota hodnotila
přihlášená díla koncem května a udělila ocenění ve třech
kategoriích – biobazén, koupací jezírko a ostatní.

Výsledky soutěže
Kategorie Koupací jezírko
První místo v kategorii Koupací jezírko putuje do
Českého ráje, kde se v zahradě Panorama nachází
největší a nejstarší dílo letošního ročníku, které je dílem
Petra Halamy a Diké zahrady. Koupací jezírko o ploše 500 m2
bylo postaveno v roce 2014 a navazuje bezprostředně na dům i na
dvě přilehlé terasy, z nichž je do vody přístup po pohodlném
schodišti nebo schůdcích. Jezero má mělkou část pro děti,
hlubokou na plavání, a přilehlé venkovní sezení kryje převislá vrba
a koruny dalších stromů. Na ose hlavního průhledu je na obzoru
známá silueta zříceniny hradu Trosky. Hladina se objevuje a zase
mizí pod množstvím rostlin, a když je vody příliš, odtéká
důmyslným systémem do sadu, kde zavlažuje ovocné stromy.
Regenerační zóny s hustým břehovým porostem tvoří více než
polovinu plochy jezírka, přičemž třetinu plochy zabírají zóny
s ponořenými rostlinami. Součástí jezírka je podvodní osvětlení
a také systém dřevěných pochozích roštů, které propojují dům
s hlavní terasou a přibližují návštěvníka k vodním rostlinám, aby
lépe vnímal detaily a mohl tak lépe pozorovat dění a život
v břehové vegetaci, kam se běžně těžko dostane.

Druhé místo získalo koupací jezírko v Chrášťanech,
přihlášené společností Garpen zahradnická. Je umístěno
společně s pavilonem v rozlehlé nedávno osázené zahradě.
Koupací část je vymezena podvodními dřevěnými stěnami se
spodní betonovou vanou, která ji prohlubuje na více než tři metry.
Molo s žebříkem pro vstup do vody je v rovině, pohodlné, celé
zalité vodou. Voda je průzračná a rostlinám se daří skvěle. Je to
krásný příklad biotopu, na který si dělají nárok, kromě ostatních
vodních živočichů, především žáby. Člověk, který se rozhodne pro
koupací jezírko, totiž musí být přípraven na bohatý život v jezírku
i kolem něj. Pro čistou vodu je důležitá rovnováha všech
organismů, to znamená vodních rostlin, mikroorganismů a
planktonu, což je společenstvo vodních organismů vznášejících se
ve volné vodě. Jeho součást, zooplankton, je základem čisté vody,
je to v podstatě nejúčinnější filtrační zařízení. Činností
zooplanktonu se přefiltruje za 24 hodin celý objem vody v jezírku.

Třetí místo v této kategorii je názorným příkladem, že
koupací jezírko může být i na malé zahradě, do které se
dá vložit i dodatečně. Dílo firmy Gabriel je vsunuto do
stávající, jednoduše komponované zahrady. Vodní hladinu
vymezuje úzké valounové pole tvořící výraznou linii oddělující
trávník. Koupací část ohraničuje dřevěný lem, vstup do vody je po
dřevěných schodech přes malé nástupní molo. Koupací část má
hloubku 2 m a plochu 20 m2, regenerační rostlinná část o
hloubce 0,2 m má plochu 19 m2. Majitelé si koupací jezírko
užívají, a zároveň s nově vybudovanou terasou u domu objevují
další rozměr příjemného pobývání v zahradě.

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 6-7/2022
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Koupací jezírko roku 2022

3. místo kategorie Koupací jezírko, firma Gabriel s.r.o.

Kategorie Biobazén - přírodní bazén
Vítězné dílo v Českých Budějovicích je mimořádné,
protože koupací část byla vytvořena technologií
navazující na historii rybníkářství v jižních Čechách.
Dřevěné prvky pod hladinou vody tehdy totiž přežily
staletí. Proto autoři z Ateliéru A57 použili k vytvoření
koupací vany jedlové dřevo, které znají od nakácené kulatiny až po
finální podobu. A další dřevěné prvky se prolínají celou zahradou,
jejíž dominantou jsou tři vzrostlé muchovníky, které v létě
přirozeně klimatizují, zrcadlí se ve vodní hladině a zároveň
vizuálně oddělují vytvořená zákoutí. Přírodní bazén se saunou je
ukryt v zadní části menší zahrady, která je však velká svým
obsahem. Návštěvníka udiví, zaujme, a hlavně na něj zapůsobí
zvláštně poklidnou atmosférou a kouzelnou směsí pozitivních
energií.
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Druhé místo si odnáší přírodní bazén, který dokazuje, že
i k vilce z počátku dvacátého století a na malém pozemku
se dá vkusně přidružit místo pro koupání i k saunování a
otužování tak, aby nebyl narušen charakter domu. Objekt
sauny je jednoduchý, moderní a prosklení umožňuje příjemný
výhled na vodní hladinu při zachování veškerého soukromí. Podél
terasy je zvýšená část obložená kamenem s jednoduchým
chrličem. Světlý žulový lem je od vodní hladiny elegantně
oddělen černou linií fólie. Přírodní bazén pravoúhlého tvaru
s hloubkou vody 1,9 m v koupací části a 0,35 m v mělké části pro
pěstování vodních rostlin má celkovou plochu 48 m2 a postavili
jej odborníci z firmy Gabriel. Součástí je skimmerové jezírko
s biofilmovým filtrem, vodní fontánka, osvětlení, venkovní sprcha
a dřevěná paluba.

Třetí místo získala firma Green Engineering za přírodní
bazén u Písku. Tvar bazénu je u objektu pravoúhlý, na druhé
straně zakončený do sebe se prolínajícími geometrickými oblouky
křivek. Stavba biobazénu je členěna na vstup (schody s
protiskluzovou PVC izolací), koupací zónu s hloubkou 1,5 m,
leknínovou zónu hloubky 0,9 m a skimmerové jezírko
s technologií rychlého biofilmového filtru systému Hydrobalance.
Vodní dílo je lemováno dřevem (termoborovicí) a lemy přecházejí
v terasu, která navazuje na letní pavilonek se zelenou střechou.
Skelet biobazénu tvoří betonová základová deska, stěny jsou
vystavěny z polystyrenových zdících tvárnic s armaturou.
Biologická filtrace je kombinována s mechanickou pískovou
filtrací, a to zejména z důvodu velkého spadu z okolního porostu.
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Kategorie Ostatní
Kategorie Ostatní zahrnuje koupací jezírka čištěná jinými
technologiemi, než jsou ty popsané ve Standardech pro plánování,
stavbu a provoz koupacích jezírek a biobazénů.
Vítězství v této kategorii si odneslo koupací jezírko
v Hostěnicích, které do soutěže přihlásila firma Volet.
Jezírko u jednoduchého moderního domu začíná jasnými
přímkami pravoúhlých linií okraje, definovaného masivními
dubovými trámy ukrývajícími nezbytnou fólii a oddělujícími
suchou část zahrady od vodní hladiny. Dál od domu pokračuje
křivkou, obloukem v kombinaci štěrku a kompozičně usazených
větších i menších kamenů. Na pravé straně je paluba ukrývající
technologickou část. Dno je mírně spádováno a osazeno spodním
sáním. Nečistoty z povrchu stahují plovoucí skimmery. Filtrace je
tvořena UV sterilizérem a biologicko-mechanickými filtry.
Technologie filtrace umožnuje celoroční oběh vody v jezírku,
plocha včetně zón s rostlinami je 70 m2.

odebírají z vody škodlivé látky, pohlcují přebytečné živiny a udržují
v jezírku stabilní hodnoty. Z filtračního systému se do jezírka vrací
již vyčištěná voda.

Terapeutické jezírko v domově pro seniory
Zvláštní cena za pozitivní příklad pro domy
s pečovatelskou službou, ukazující, jakým způsobem je
možné zvýšit kvalitu života seniorů, obytného prostředí
s využitím vody a tradičních léčebných metod putuje do
realizační firmy Green Engineering. Zejména si ji však
zaslouží osvícené vedení domova pro seniory v Rožmitálu pod
Třemšínem. Park obepínající objekt totiž obsahuje jednu velmi
příjemnou zvláštnost, biobazén s hydroterapií. Vysoce účelně a
systematicky sestavená vodní cesta je navržena podle léčebné
metody Sebastiana Kneippa, nabízející klientům možnost
procedur zaměřených na léčení některých nemocí a zlepšování
cirkulace krve. Ještě navíc se mohou klienti celí ponořit do bazénu
uvnitř soustavy suchých a vodních chodníků. Bazén je srdcem
nejen vodní cesty, ale také celého mladého, nedávno vysazeného
parku obklopujícího hlavní budovu. Působí výrazně technickým
dojmem, ale účel, ke kterému slouží, to celé opodstatňuje.
Bezpečnost seniorů je tady na prvním místě. Dílo vznikalo za
složitých podmínek, ale výsledek je mimořádný.

Cena generálního partnera Oase s Oase technologií
putuje do firmy Small Lake Praha za jezírko v Jirnech,
které citlivě využívá kompozice kamenů umístěných na dně, těsně
u hladiny a také vystupujících nad vodu. Na okraji je vyzvednutá
dřevěná paluba, která může velmi dobře sloužit pro rychlý vstup
do vody, ale po stranách jsou zakomponována také dvě kamenná
schodiště. Filtrace je zajištěna pomocí bubnového filtru, dvou
čerpadel, dvou UV lamp a čtyřkomorové přepadové biofiltrace.
Voda nejprve projde přes bubnový filtr, kde se dokonale
mechanicky vyčistí. V samotné biofiltraci voda prochází přes
filtrační médium, na kterém žijí nitrifikační bakterie, které
Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 6-7/2022

￼12

Seminář Koupací jezírka
Předávání cen se uskutečnilo v závěru semináře
Předpoklady pro funkční koupací jezírko či přírodní
bazén, který se konal 16.6. ve dvoře Perlová voda v
Kostelci nad Ohří ve stylové stodole. Dopoledne se
vystřídali celkem čtyři přednášející s tématy Právní aspekty KJ a PB
– náležitosti, dokumentace; Chci jezírko, mám vhodný pozemek?
Umístění v rámci domu a zahrady, kolik potřebuji místa, stavební
náročnost, jezírko ve svahu, plnící voda…; Údržba jezírek pro
koncového zákazníka. Jak pečovat o KJ a PB a Inspirativní příklady
koupacích jezírek a přírodních bazénů. Po obědě následovalo
vyhlášení oceněných děl v soutěži Koupací jezírko roku 2022 a po
vyhlášení komentovaná prohlídka tří jezírek v blízkém okolí.

Prohlídka hotelového jezírka sloužícího ke koupání pro
ubytované hosty

Koupací jezírko v Budyni nad Ohří
Eva Stoklásková přednášela na téma Chci jezírko,
mám vhodný pozemek?

Petr Halama zvítězil v kategorii Koupací jezírko

Koupací jezírko v Nučničkách

Cenu za nejlepší přírodní bazén si odvezl Atelier A57

Velké poděkování za organizaci exkurze patří Tomášovi
Gabrielovi, předsedovi ABAJ
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Inspirace, Zelené střechy

Letní číslo Inspirace

Zelené střechy jsou IN,
zapojte se do hlasování o Cenu veřejnosti!

V červnu jste obdrželi do vašich poštovních schránek letní číslo
Inspirace. Pokud jste měli čas, třeba v rámci zasloužené dovolené,
se do ní začíst, dozvěděli jste se, jak postupuje obnova zeleně
v obcích zasažených tornádem či jste se osvěžili pohledem na
celou řádu koupacích jezírek a přírodních bazénů. Ve stínu
stromů jste si mohli přečíst článek o podrostových trvalkách a
po cestě z koupaliště se podívat, jestli jsou trvalkové záhony ve
vašem městě či obci správně založeny a opečovávány, jak o tom
píšeme v rubrice Technologie. Možná nejste koupací typy a raději
se touláte krajinou. Po přečtení článku Petra Mičoly Gestalt terapie
při léčení problémů naší krajiny se možná díváte na svět kolem vás
trochu jinak...

Komunitní zahrada na střeše původně industriálních skladů
přeměněných na loftové bydlení, první zelená střecha na kostele,
extenzivní střechy na panelových domech z minulého století,
střešní zahrada stacionáře, ředitelská venkovní pracovna,
peristylium pro subtropické rostliny, zelené terasy
u administrativních budov i parky na podzemních garážích. Soutěž
Zelená střecha roku 2022 nabízí 15 rozmanitých děl, které si
můžete podrobně prohlédnout na webu
www.zelenastrecharoku.cz, případně zde hlasováním podpořit do
31. srpna svého favorita. Potěšující je, že na polovině zelených
střech se podíleli členové sekce Zelené střechy.

Odborná porota, jejíž členy jsme vám představili v minulém
newsletteru, hodnotila přihlášená díla ve dnech 8. a 9. června.
Nutno podotknout, že kromě odborné způsobilosti musí porotce
disponovat trpělivostí, protože při přejezdech v autě stráví celou
řadu hodin, nebát se výšek a být fyzicky zdatný. Některé výstupy
na střechu jsou totiž vskutku krkolomné. A když vám potom
přihlašovatel zavolá, že na střechu, kterou máte za dvacet minut
hodnotit, kromě lijáku útočí také blesky, může se z hodnocení stát
pořádný adrenalin. Nicméně porotci přežili a výsledky soutěže
vyhlásíme 8. září v Praze u příležitosti mezinárodní konference
Zelené střechy a fasády – trendy a synergie.

Časopis má od dubna své vlastní stránky, už jste si je prohlédli?

www.casopisinspirace.cz
Budeme rádi za zpětnou vazbu. Napište nám, prosím, co si o jejich
vzhledu i obsahu myslíte, jak na vás působí.... Děkujeme.
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