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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, 

již tradičně je září nejvíce nabitým měsícem roku. V Praze byly 
vyhlášeny výsledky soutěže Zelená střecha roku, v rámci mezinárodní 
konference Zelené střechy a fasády. Natočili jsme i video 
věnované benefitům zelených střech, které si můžete pustit z 
odkazu na poslední stránce. Soutěž Zahrada roku 2022 
vyvrcholí 7. října slavnostním vyhlášením výsledků ve vile 
Stiassni. Odborná porota hodnotila sedmnáct přihlášených 
děl, což je rekordní číslo. Úspěšná byla, i přes velkou nepřízeň 
počasí, soutěž mladých zahradníků Lipová ratolest, která se 
uskutečnila v Hodoníně. A stejně jako loni se nám podařilo 
"dostat" ji do celostátního vysílání. Do vašich poštovních 
schránek vám bylo doručeno podzimní číslo Inspirace, 
jezírkáři získali nezapomenutelné zážitky v Dánsku a 
mladí zahradníci se družili s kolegy z evropských zemí. 

Přeji vám pěkné počtení. 
Vaše kancelářská zahradnice Hanka

Srpen- září 2022

Navštivte stránky 
našeho časopisu 

Již několik měsíců fungují 
samostatné stránky 

časopisu Inspirace, na 
jejichž úvodní stránce se 
vždy představuje obsah 

aktuálního čísla. Nechybí 
zde ani archiv předešlých 
vydání nebo představení 

autorů. Zpřístupněné 
články jsou řazeny dle 
jednotlivých kategorií. 

www.casopisinspirace.cz

http://www.casopisinspirace.cz
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Ve dnech 10.7. – 16.7. letošního roku se v Lednici uskutečnil 
připravovaný evropský kongres mladých zahradníků. Pro 
nízkou účast se akce uskutečnila kompletně pod záštitou 
mezinárodní organizace CEJH a její organizace probíhala čistě na 
dobrovolnické bázi. I přesto se však velmi vydařila! Zúčastnili se 
mladí zahradníci ze sedmi evropských zemí, včetně pětice našich 
členů.  

Na programu byly exkurze do firem v regionu, výšlap Pálavou, 
návštěva Lednicko-valtického areálu či degustace lokálních vín. 
Účastníci nebyli ošizeni ani o návštěvu prostor ZF MENDELU  
a výklad o studiu zde, pod taktovkou tamního výzkumníka 
Vojtěcha Ferbyho. 

Aktivity SMZ pro druhou polovinu letošního roku budou 
definitivně jasné po jednání  rady, které se uskuteční v září. Již 
nyní lze však s jistotou počítat s vyšším nasazením v oblasti 
marketingu a sociálních sítí, kde v letošním roce bohužel silně 
stagnujeme.  S určitostí ale víme, že na letošní "Lipovku" vyšleme 
dva své zástupce, kteří se budou spolupodílet na realizaci 
nesoutěžní plochy, jež je součástí řešeného pozemku. 

Sekce Mladých zahradníků

https://cejh.junggaertner.de/news/
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Dánské slovo “Hygge” vystihuje  pohodový přístup k životu, spjatý 
s uměním najít si něco krásného v každém okamžiku. A přesně  
v tomto duchu se odvíjela exkurze členů Asociace biobazénů  
a jezírek konaná v první polovině srpna v Dánsku. 

Přijali jsme pozvání od firmy Junckershaven, jejíž majitel Lars 
Juncker nás s neutuchajícím nadšením provázel po svých 
realizacích jak v soukromých zahradách, tak v poloveřejném  
i veřejném sektoru. Měli jsme možnost vstoupit nejen do 
samotných zahrad, ale také prozkoumat zázemí biobazénů  
a mnohdy i nahlédnout do privátních prostor domů. První 
zastávkou naší několikadenní exkurze byl dům a prostory firmy 
našeho hostitele. Následující den už jsme putovali po 
biobazénech jak v menších tak i v krajinných zahradách. Každá 
realizace byla jedinečná a svým charakterem navazovala na 
architekturu domu. Všechny se však vyznačovaly vysokou kvalitou 
použitých materiálů, jednoduchými čistými liniemi bez 
zbytečných zdobností. Velmi dobře bylo pracováno s terénem,  
s výhledy a návazností na okolní krajinu. 

Zajímavá pro nás byla návštěva veřejného koupaliště  
s biologickým a mechanickým filtrem, kde jsme měli možnost 
všemi smysly vyzkoušet koupání bez chemie, i se detailně 
seznámit s náročností údržby tohoto typy bazénu. 

Vyvrcholením našeho putování byla návštěva vnitrobloku 
bytového domu v Kodani, který je jedinečným příkladem  využití 
dešťové vody jako zdroje pro koupací biotop. Voda se mechanicky 
a biologicky vyčistí v podzemních komorách a gravitací je 
přiváděna do jezera. Celý komplex je vytvořen jako komunitní 
místo setkávání obyvatel vnitrobloku, jsou zde dětská hřiště, místa 
pro relax i aktivní trávení volného času, skleník, záhony pro 
pěstování i společný gril. Celý vnitroblok je koncipován ve velmi 
svěžím, moderním designu, s použitím tradičních materiálů  
v kontrastu k betonovým prvkům. 

Závěr exkurze jsme věnovali poznávání krás Dánského království, 
jeho historie i architektury, návštěvě Kodaně a příkladů modro-
zelené infrastruktury, ale také  relaxu a koupání v moři. 

Za všechny účastníky sepsala Jana Mudrová 

Velké poděkování za celou exkurzi a vřelé přijetí patří panu 
Larsu Junckerovi, dále pak všem členům, kteří se podíleli 
na přípravě akce, zajistili ubytování, občerstvení po celou 
dobu exkurze nebo za propůjčení aut na cestu. Poděkování 
patří také našemu předsedovi ABAJe Tomášovi Gabrielovi 
za precizní přípravu celého výletu. 

Asociace biobazénů a jezírek



Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 8-9 / 2022  4

Exkurze Dánsko - fotogalerie

Dřevěný biobazén

Veřejné koupací jezírko

Soukromý biobazén

Kodaň

Společná fotka účastníků exkurze

Soukromý biobazén
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V aule České zemědělské univerzity v Praze se 8. září sešlo téměř 
dvě stě účastníků z řad státní správy a samosprávy, projekčních 
ateliérů, realizačních zahradnických firem, pedagogů i studentů 
středních i vysokých škol na mezinárodní konferenci Zelené 
střechy a fasády - trendy a synergie, kterou jsme letos 
pořádali za podpory Hlavního města Prahy v rámci projektu 
Zelené střechy - živé střechy. Deset přednášejících odborníků od 
nás, z Velké Británie, Rakouska a Švýcarska se podělilo o své 
zkušenosti, znalosti a nejnovější trendy z tohoto stále se 
dynamicky rozvíjejícího oboru. Jsme velmi rádi, že členství 
odborné sekce Zelené střechy v mezinárodní organizaci EFB nese 
své ovoce a daří se rozvíjet spolupráci díky profesním i osobním 
přátelstvím, zejména Pavla Dostala, který je aktivním členem 
presidia EFB. Na závěr konference byly již tradičně vyhlášeny 
výsledky letošního ročníku soutěže Zelená střecha roku, kterou 
pořádáme již od roku 2004.  

Pobytu v Praze jsme rovněž využili pro uspořádání dvou 
odborných exkurzí po běžně nepřístupných zelených 
střechách. Max. počet osob byl u obou exkurzí stanoven na 25 
osob a obě byly zaplněny během pár hodin po zveřejnění registrace.  

Akce se uskutečnila v rámci projektu Zelené střechy- živé střechy 
podpořeného hlavním městem Prahou. 

Zelené střechy 

https://efb-greenroof.eu/
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Kategorie Veřejná střecha intenzivní 

1. místo / DADA Distrikt – Brno/ Komunitní zelená střecha 
na bývalých skladech 

Místo realizace: Sekaninova ulice, Brno 

Autoři projektu: GreenVille service s.r.o - Ing. Vendulka Vaněčková 
(zelená střecha), KOGAA Studio (budova), Investor: DADADISTRIKT 
s.r.o. 

Zhotovitel: GreenVille service s.r.o. 

Výměra: 400 m2, Realizace: 5/2020 

Původně textilní továrna u Zbrojovky Brno, později chátrající 
budova na brownfieldu. V industriálním duchu ji zrekonstruovali 
tři kamarádi a projekt s jedinečnými loftovými byty dostal název 
DADA Distrikt. Na hladině Svitavy se tak zrcadlí zlatá fasáda obytné 
budovy s korunou tvořenou černým zábradlím, za kterým se skrývá 
komunitní zelená střecha. 

2. místo/ ZOO Praha – administrativní budova/ Střecha 
jako refugium pro přírodu a zoologa 

Místo realizace: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského 
zámku 120/3, Praha 7 - Trója 

Zhotovitel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Autor projektu: Ing. Eduard Chvosta, Investor: Zoologická zahrada 
hl. m. Prahy 

Výměra: 65 m2, Realizace: 2019 

Vltava opouští Prahu úzkým skalnatým kaňonem. Na strmých 
svazích díky své nepřístupnosti přežívají ostrůvky přirozené 
původní fauny a flóry…suchomilná teplomilná společenstva 
skalních výchozů. V samotném hrdle soutěsky naši předkové 
umístili dvě oázy přírody – zoologickou a botanickou zahradu. A 
právě v zoologické zahradě hl. m. Prahy se naskytla možnost 
nabídnout přírodě i člověku refugium – útočiště bezpečného 
divokého pobývání v okolní upravené krajině. 

3. místo/ Zelená oáza v pražském vnitrobloku 

Místo realizace: Truhlářská 1104/13, Praha 1 

Autoři projektu: JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s. 

Zhotovitel: Zahradní Architektura Kurz s.r.o. 

Investor: Solitaire Real Estate, a.s.  

Výměra: 250 m2, Realizace: 2021 

Koncept zelené střechy administrativní budovy v samém centru 
Prahy 1 je založen na principu zelené oázy.  Výsadbou intenzivní 
vegetace po obvodu plochy a vytvořením obytných zón uvnitř 
vznikly prostory s dostatkem soukromí pro větší nebo menší 
skupiny. Naopak zvenčí je střešní zahrada vnímána jako 
kompaktní zelený ostrov. 

3. místo/ IQ OSTRAVA/ Střešní zahrady s výhledem na 
vysoké pece 

Místo realizace: Náměstí republiky, 28. Října 3346/91, Moravská 
Ostrava 

Zelené střecha roku 2022
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Investor: CTP Invest, spol. s.r.o., Autor projektu: Ing. Jakub Teplý 

Zhotovitel: ROAGROTEX s.r.o. 

Výměra: 270 m2, Realizace: 2020 

Střešní zahrada na budově IQ Ostrava je místem odpočinku  
a relaxace pro zaměstnance, a to nejen během pracovní doby. Je 
totiž hojně využívána i pro firemní akce ve večerních hodinách. 
Terasa tak tvoří ostrůvek zeleně na budově, který plní mnoho 
funkcí, od enviromentálních po společenské. 

Kategorie Veřejná střecha extenzivní 

1. místo / Extenzivní zelená střecha na ZŠ Václavovice 

Zhotovitel: ZAHRADY HANYZ s.r.o./ Další zhotovitelé: GRIGAR, s.r.o.  

Autoři projektu: Ing. arch. Hana Liškutínová 

Investor: Obec Václavovice 

Výměra: 330 m2 

Realizace: 6/2020 

Přístavbou a nástavbou budovy školy ve Václavovicích vznikla 
možnost pokrýt část budovy vegetací. Vystupující suterén byl 
zastřešen plochou střechou, na které je z části je terasa a na 
zbývající ploše extenzivní zelená střecha. Na zelené střechy je 
výhled z vyšších pater budovy. Kromě ekologické, ekonomické a 
estetické funkce plní tak zelená střecha i funkci edukační. 

2. místo/ Extenzivní střecha na panelovém domě v Brně/
Příklad hodný následování 

Místo realizace: Brno – Bohunice, Švermova 255/8 

Autor projektu: GreenTop s.r.o. / Zhotovitel: GreenTop s.r.o. 

Investor: Společenství vlastníků Švermova 255/8, Brno 

Výměra: 281 m2, z toho kačírek 45 m2, vegetace 236 m2 

Realizace: říjen 2020 

Zelené střechy se dnes pomalu ale jistě stávají standardním 
požadavkem novostaveb rodinných domů i veřejných budov. 
Počet zelených střech na panelových domech bychom ale u nás 
zatím spočítali na prstech. Jedna vznikla v roce 2020 na 
osmipatrovém domě v brněnských Bohunicích, jako první svého 
druhu v Brně. 

3. místo /Extenzivní střecha na panelovém domě v 
Táboře/ Zelené střechy pro lepší hospodaření s dešťovou 
vodou 

Místo realizace: Berlínská 2748, Tábor 

Přihlašovatel: BYTES Tábor s.r.o./ Investor: Město Tábor 

Zelená střecha roku 2022
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Autor projektu: HIPOS s.r.o. ve spolupráci s GreenVille service 
s.r.o. 

Zhotovitel: HIPOS s.r.o., GreenVille service s.r.o. 

Výměra: 315 m2, Realizace: květen–červenec 2021 

Základní myšlenkou vytvoření zelené střechy na dvanáctipatrovém 
panelovém domě bylo zlepšit hospodaření s dešťovou vodou. 
Většina dešťové vody totiž vsakuje do vrstev vegetačního souvrství 
a zůstává v nich zadržena, přebytečná voda odtéká do kanalizace  
s časovým zpožděním a utlumeně a ve srovnání s neozeleněnými 
plochami snižují zelené střechy špičkové odtoky. 

Kategorie Rodinná zelená střecha 

1. místo/ Pobytová střecha v Horních Bludovicích/ Zelená 
střecha jako obraz za okny 

Autoři projektu: Lampart – Mec s.r.o. 

Zhotovitel: Lampart – Mec s.r.o.  

Realizace: 2019-2020 

Zelená střecha na části prvního patra novostavby s rovnou 
střechou je viditelná z většiny místností a rámuje pohled do 
zahrady. Malá dřevěná terasa se sedacími schody je ideálním 
místem pro ranní kávu.  

2. místo /Extenzivní šikmá zelená střecha v Miroslavi/ 
Zelená střecha 3 v 1 

Autor projektu: EKROST s.r.o., Zhotovitel: EKROST s.r.o. 

Výměra: 191 m2 

Realizace: 7/2021 

Majitelé rodinného domu v Miroslavi díky extenzivní zelené střeše 
ušetří náklady za klimatizaci i vytápění a zvýší účinnost střešních 
fotovoltaických panelů. Zároveň zvětší plochu zahrady  
o dalších dvě stě metrů čtverečních vegetace na střeše.   

Čestné uznání za inovativní přístup k pracovnímu 
prostředí   

EXBIO PRAHA / Peristylium – zasklené střešní atrium pro 
subtropické rostliny 

Zhotovitel: EXBIO Praha, s.r.o. 

Autoři projektu: Ing. Eduard Chvosta, RNDr. Oldřich Vacek CSc. 

Zhotovitel: Střední odborná škola Jarov 

Další zhotovitelé: Vlastimil Sloup, Martin Švejkovský, Pavel Řezáč 
DiS. 

Investor: EXBIO Praha, s.r.o. 

Zelená střecha roku 2022
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Zadejte nebo vložte text Zadejte nebo vložte text

Zelená střecha roku 2022 - generální partner
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Již třináctý ročník soutěže pro studenty středních zahradnických 
škol Lipová ratolest se uskutečnil od úterý 20. do čtvrtka 22. září  
v Hodoníně. Deset soutěžních družstev z celé České 
republiky upravilo za tři dny plochu za bytovými domy v 
ulici U Červených domků, podle projektu z Atelieru per 
partes. V letošním ročníku jsme bojovali s velkou nepřízní počasí, 
neustálými přeháňkami a poslední den měly premiéru i kroupy. 
Přesto se adepti zahradnické profese, chopili soutěžního úkolu  
s velkým zaujetím a vznikl kultivovaný veřejný prostor, který bude 
sloužit obyvatelům Hodonína. 

Kromě deseti soutěžních ploch zůstala i plocha, která byla součástí 
celého prostranství, ale nemohla být pro své atypické prvky 
zařazena do soutěže. Její realizace se zhostili dva členové ze sekce 
Mladých zahradníků a dva zaměstnanci členské firmy Park 
sadovnické a krajinářské úpravy.   

Zlatá medaile OSTRAVA 
Stříbrná medaile MĚLNÍK 
Bronzová medaile  
(celkem na bodové umístění dosáhla čtyři družstva) 
JAROV I., RAJHRAD, JAROV II., KOPIDLNO 

  

Odborná porota hodnotila ve složení: 

Karel Fučík, David Mičan, Michal Pytlík, Tereza Kleinerová, 
Veronika Chalupová

Lipová ratolest 2022

Vítězné družsvo ze Střední zahradnické školy v Ostravě si 
mimo jiné odvezlo putovní cenu ježka s vlaječkami měst 
zapojených do předešlých ročníků Lipovky.

Dokončené dílo zalité odpoledním vytouženým sluncem

https://www.mladizahradnici.cz/
https://www.parkcz.cz/
https://www.parkcz.cz/
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Zadejte nebo vložte text Zadejte nebo vložte text

Lipová ratolest 2022
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Registrační číslo projektu  

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011146 

Co je nového v projektu Hortulanus 

V měsíci srpnu nám byla schválena zpráva o realizaci (Zor 6), 
kterou jsme předkládali za období 1. 12. 2021 – 31. 5. 2022 a tím 
pádem i proplacena částka ve výši 1 504 176 Kč za kurzy v rozsahu 
992 osobohodin. 

Celkem jsme vyčerpali za ukončené kurzy ve všech monitorovacích 
období 3 268 636 Kč z přidělených 11 584 219 Kč.   

Období, na kdy plánujeme hlavní fázi školení se blíží (prosinec-
březen), proto měsíc říjen budeme věnovat převážně plánování a 
individuálním konzultacím. Pokud máte jakékoliv dotazy, 
nebo je téma, ve kterém byste se chtěli proškolit a  
v nabídce ho nemáme, neváhejte se ozvat.   

Co plánujeme na další měsíce 

Níže Vám zasíláme přehled aktuálně vypsaných termínů kurzů. 
Budou postupně přibývat dalších kurzy, pro zimní období 
(prosinec–březen), kdy je větší prostor ke vzdělávání vašich 
zaměstnanců.  

Kurzy plánované v dalších měsících 

Konec října- začátek listopadu STROMOLEZECTVÍ PREZENČNĚ 
(HRANIČNÉ PETROVICE) 

16.11. LUMION ONLINE 

11. a 18.1. 2023 AUTOCAD II. ONLINE 

Kurzy realizované v měsíci srpen/září  

30. – 31.8. REKONSTRUKCE A REGENERACE TRÁVNÍKŮ (TEORIE I 
PRAXE)  PREZENČNĚ – ŽABEŇ (ABEX) 

6. – 7.9. ADOBE INDESIGN  ONLINE 

22.9. a 29.9. KALKULACE NÁKLADŮ ONLINE 

23.9. DANĚ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ONLINE 

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.  
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  

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

Trávníky pro zahradníky    

Workshop a seminář o trávnících pro „obyčejné 
nebo běžné zahrady“ 

Tentokrát nejen na pivo ( a grilování ) se sešli po dva dny  
30. a 31. srpna zahradníci zejména z členských firem SZÚZ, 
kterých je v Moravskoslezském kraji poměrně hodně. Stalo se 
tradicí, že se občas scházíme a často si radíme a pomáháme si.  

A nyní na konci srpna se nám naskytla možnost společně 
realizovat tři relativně malé „trávníkářské“ zakázky v blízkosti 
„zdroje“ substrátů v našem regionu v Žabni a v Paskově.  Šlo  
o rekonstrukci plochy kobercových intenzivních trávníků, rozšíření 
parkoviště o „rezervu“ ze štěrkových trávníků a rozšíření ploch jako 
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základnu pro větší biodiverzitu = druhově pestré travinobylinné 
porosty. Dohodli jsme se a přípravné práce jsme udělali společně. 
Během této fáze, ale i během vlastního semináře jsme si vyměnili 
hlavně „praktické vychytávky“ a regionální zvláštnosti... Díky tomu, 
že naše pozvání přijal výběr nejlepších odborníků na 
trávníkářskou problematiku  s teoretickými i praktickými 
zkušenostmi z celé ČR, probíhal po dva dny permanentní praktický 
i teoretický workshop. Odborníky tvořili zástupci firem AGROSTIS 
Trávníky, PARK sadovnické a krajinářské úpravy, ABEX substráty - 
AGRO CS, Ing. Jiří Vrbas - KVĚT, AGROCAR a VERMEER. Jmenovitě 
zejména Marie Straková, Karel Fučík, Kamil Pečenka, Filip Vrbas, 
Roman Paťava, Milan Hrubý, Jiří Hronek. 

V rámci 2 dnů jsme využili jejich znalostí a zkušeností a dovzdělali 
jsme se,  jak jen to bylo možné. Protože jsme si vědomí, že u 
trávníků začíná kvalitní zahrada, park, veřejný prostor i 
reprezentativní vstupní plocha do správného podniku. Protože 
jsme si vědomí, že zatímco před 35 lety se zakládaly maximálně 
tři druhy trávníků, dnes jsou jich desítky a každý z nich má 
specifické potřeby i vlastnosti. Možná se dá říct, že za posledních 
30 let v ČR zaznamenaly trávníky mimořádně zajímavý vývoj v 
porovnání s jinými „zahradnickými  specializacemi“… 

Založili jsme necelých 300m2 kobercových intenzivních trávníků, 
necelých 100m2 štěrkových trávníků a spolu s dosevy i necelých 
100m2 travinobylinných ( jednalo se o trávníky extenzivní ). 

Protože víme, že nejde jen o kvalitní založení, ale také odpovídající 
„údržbu“ , tedy následnou péči, věnovali jsme se i těmto 
specializacím. 

Abychom se jenom nemořili prací a vzděláváním, pozval 30. srpna 
odpoledne Honza Kuchař všechny účastníky i další kolegy 
zahradníky k sobě do Šenova na terasu na pivko a dobré  steaky  
a jiné dobroty, které sám (nebo s přítelkyní ) připravoval… Pro 
zpestření jsme u něj viděli i vznikající zelenou střechu a  pokládku 
rozchodníkových koberců na zelenou střechu terasy. Myslím, že 
příjemné byly i společné obědy U Čápů a skvělé sváteční koláčky z 
cukrárny Beruška. 

Třešničkou na dortu,byla skutečnost, že díky včasnému 
podchycení této příležitosti, spolupráci všech zúčastněných a 
kanceláře SZÚZ, se podařilo seminář uspořádat s využitím grantu 
Hortulanus.  

Podle vyjádření účastníků byla celá akce na velmi dobré odborné  
i kulturní úrovni, a přesto že šlo o „běžné“ trávníky, byl seminář  
v mnoha detailech neobyčejný… A pro info: moravskoslezští 
zahradníci už přemýšlejí nad podzimní / předvánoční společnou 
akcí (možná tentokrát budou zase vařit Zahradníčka... ). 

sepsal Rostislav Ivánek, firma Ivánek-Zeman,                                                                               
zastupující moravskoslezské firmy 
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Zelená střecha roku - hlavní partneři

Pusťte si video o zelených střechách!  (klikněte na oranžové tlačítko vpravo dole a následně Open link) 
V prním díle naší minisérie představujeme Brumlovku. Najít hranici mezi parkem a střechou? Při pohledu na moderní pražskou 
čtvrť Brumlovka z letadla skoro nemožné. Střešní terasy tady Passerinvest Group buduje již od roku 2003. Jako inspiraci pro 
další investory nebo radnice. 

Spustit zde

https://youtu.be/QKNgxPMT1DE

