
      
                              
Tvorba trvalkového záhonu 
Pozvánka na workshop 

Trvalkový záhon je jedním z největších šperků každé zahrady. Vždy přitáhne pozornost a nabízí spoustu 
rostlin k obdivování od časného jara až do podzimu. Výběr vhodných rostlin musí zohlednit nejen stan o-
vištní podmínky a dané mikroklima, ale mnohdy musí ta ké splňovat umělecký záměr tvůrce. Každý zahradní 
architekt pracuje s trvalkami j inak. Někteří jsou svými postupy a vizemi dobře známí. Nejen  
o nich a různých přístupech k tvorbě trvalkového záhonu bude lednový workshop. V  první, teoretické části 
se dozvíte základní postupy při tvorbě trvalkového záhonu. Na co si dát pozor při výběru rostlin? Jak určit 
kompozici nebo barevnou skladbu záhonu? Jaké formáty trvalek použít? V e druhé, praktické části  
se účastníci rozdělí do pracovních  skupin a navrhnou trvalkový záhon dle specifického zadání.  
 

Kdy? 15.1. 2019 

Kde? Údolní 567/33, 602 00 Brno, Otevřená zahrada 
          
 
        

        
 

Vložné:  1 100,- Kč + 21% DPH – členové Svazu zakládání a údržby zeleně, studenti (ve věku do 26 let) 
               1 540,- Kč + 21% DPH – ostatní 
 

Lektor: 
Ing. Tereza Antošová (roz. Vlasáková) – zahradní a krajinářská architektka, ateliér DesignSpace 
Pracovala ve školce specializované na rhododendrony a azalky, zakládala soukromé zahrady s realizační firmou a 
podílela se na údržbě anglického krajinářského parku Sherborne a panského sídla Houghton Lodge.  
Kromě „práce rukama”, ze které čerpá dodnes, ji hodně naučila i tříletá práce pro ateliér LynchRobertson LA. Zde se 
podílela na projektech, a později sama vedla projekty zahrad u domovů s pečovatelskou službou, veřejných prostran-
ství i komerčních prostorů firem. 
 

Časový harmonogram: 
09.30–10.00 Prezence účastníků 
10.00–12.30  Výukový blok – teoretická část 

12.30–13.30  Přestávka na individuální oběd 

13.30–16.00  Výukový blok – praktický workshop ve skupinách, závěrečná diskuze 
 

Uzávěrka přihlášek je 15.12.2018 , počet míst je omezen. Přihláška je k dispozici elektronicky na www.szuz.cz.  

Přihlášením na akci akceptuje účastník obchodní podmínky SZÚZ.  Vložné zahrnuje odborný program a coffeebreak. 

Změna programu vyhrazena. 

http://www.szuz.cz/

