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Vás zve na Interaktivní atelier s Ferdinandem Lefflerem 

a ateliérem Flera 
 

SPOLUPRÁCE ZAHRADNÍHO ARCHITEKTA S REALIZAČNÍ FIRMOU 
 

 

Flera je ateliér zahradních a krajinných architektů, 
který v oboru působí již přes 10 let. Ferdinand 
Leffler je jeho zakladatelem a vůdčí osobností.  
Flera nabízí vkus, vtip a jedinečnost ať už jde o 
terasu, městskou zahrádku, velkou rodinnou za-
hradu, zámecký park a nebo zeleň veřejných pro-
stranství. Těžištěm práce ateliéru zůstávají sou-
kromé zahrady, ať už v Čechách, nebo třeba v 
Kanadě či Kostarice. Ferdinand Leffler klade při 
práci důraz především na partnerský vztah s in-
vestorem a otevřenou a upřímnou komunikaci.  
Zásadním faktorem ovlivňujícím celkové vyznění 
projektu a spokojenost klienta je kvalitní řemeslná 
práce odvedená při realizaci zahrady a dodržování 
termínů. Klíčem k úspěchu je mimo jiné spoluprá-
ce autora návrhu s realizátorem díla v průběhu 
samotné realizace i ve fázi přípravy zakázky. V 
rámci provádění autorského dozoru jsou řešeny i 
klientské změny, které je třeba zapracovat v sou-
vislostech celého prostoru a konceptu návrhu. 
 

6. března 2018             10–16 hodin 
 
 

PŘIHLÁŠKY ON-LINE DO 23. ÚNORA 2018 
na www.szuz.cz (počet míst je omezen) 

Vložné: Členové SZÚZ: 1 650 Kč +21 % DPH 
Ostatní: 2 310Kč + 21 % DPH 
V ceně vložného je účast na dílně a občerstvení 
 
 
Při přihlášení na kurz platí obchodní podmínky SZÚZ 
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Lektor o sobě: 
Měl jsem být zubařem po babičce, po které jsem měl zdědit ordinaci. Táta je projektant vodních 

toků. Po gymnáziu mě přijali jak na lékařskou, tak i na lesnickou fakultu a já začal souběžně stu-

dovat medicínu i krajinné inženýrství. Záhy jsem pochopil, že kombinovat tyto obory a ještě hrát 

v kapele, což bylo a je mým velkým koníčkem, nelze. Zvolil jsem tehdy krajinné inženýrství 

s představou, že budu kultivovat krajinu. První rok na univerzitě byl samá teorie a pokud jsme 

měli praxi, vypadalo to, že mě čeká jenom sezení v kanceláři a papírování, což jsem dělat nechtěl. 

Pamatuji si, že jsem frustrovaně seděl ve škole, pozoroval z okna zahradníky, jak sekají trávu a 

hrozně jsem jim záviděl. Jsem impulzivní člověk narozený ve znamení Střelce a tehdy jsem se roz-

hodl, že se stanu zahradníkem a budu dělat zahrady.  

Obsah interaktivní dílny: 

 trendy v zahradní architektuře 2018 (podle atelieru Flera) 

 architekt a klient: budování důvěry 

 výběr realizační firmy 

 spolupráce architekta s realizační firmou, autorský dozor 

 návaznosti zahrady na dům 

 stavební připravenost pro realizaci zahrady 

 klientské změny v průběhu realizace projektu 

 problematické momenty ve vztahu architekt / realizátor 

 výměna zkušeností s účastníky kurzu, diskuse 

 
 

Časový harmonogram: 

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 
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