
 praktická dílna  - zídky, schodiště 

  

Svaz zakládání  

a údržby        

zeleně 
 

  kontaktní osoba: 

  Ing. Hana Pijáková  

  Údolní 33, 802 00 Brno 

  tel.: 775 581 544  

 

  Přihlášky on-line 

  do 28. února 2016 

  na  www.szuz.cz 

 

 

Zídky a schodiště 

přírodní kámen ve stavbách 

krajinářské architektury  

Termín konání:  23 - 24. 3.  2016, zahájení první den v 10 hod 

druhý den v 9 hod., ukončení v cca 18 hod, druhý den do 17  hod. 

Místo konání:    areál firmy Weiss & Wild, s.r.o.,  

  Ořešská 972/59, Praha 5 (areál palubky Karban) 

Minimální počet účastníků:  12 

Odborný garant: Ivo Weiss, DiS. 

Cena:   4 950,- Kč  + DPH 21 %  

  Členové SZÚZ  4 150,- Kč + DPH 21 %  

Uzávěrka přihlášek:   28. 2  2016 

V ceně kurzu je základní občerstvení a studijní materiály (skripta) s technologiemi  

vlastní práce s kamenem. Ubytování a stravu si účastníci semináře zajišťují sami.  

Odvoz na oběd (restaurace Řeporyjská Sokolovna) bude zajištěn.  

Pracovní  a ochranné pomůcky s sebou (ochranné brýle, rukavice, oděv,  

chrániče kolen, pevnou obuv).  

 

Program 

23. 3. – Kamenné zídky : lektor: Miroslav Horník (Stavby z kamene - Zeď a Štět) 

10 – 18 hod 

Úvod do problematiky kamenných zídek a schodišť, příprava lože, drenáže, druhy nářadí 

a nástrojů vhodných pro práci s kamenem, praktická ukázka a charakteristika druhů 

kamene vhodných pro tvorbu zídek, technologické postupy stavby opěrných a volně stojí-

cích zídek  



workshop: vytyčení a vyměření zídky, základy práce s nivelačním pří-

strojem, opracování kamene, příprava podloží, stavba modelové suché 

zídky, štětování 

prezentace konkrétních realizací kamenných zídek 

 

24. 3. – Kamenná schodiště   

lektor: Miroslav Horník (Stavby z kamene - Zeď a Štět) 

9 – 18 hod 

příprava podloží, technologické postupy stavby schodiště, praktic-

ká ukázka a charakteristika druhů kamene vhodných pro tvorbu 

schodišť, výpočty při zakládání schodiště 

workshop – tvorba podloží, stavba modelového schodiště, opraco-

vání kamenných bloků, tvorba zámků 

prezentace konkrétních realizací kamenných schodišť 

 

Změny programu vyhrazeny 

 

Obchodní podmínky  

1. Na akci se můžete přihlásit on-line vyplněním formuláře na 

www.szuz.cz. Přijetí vaší přihlášky SZÚZ potvrdí e-mailem na 

vámi uvedenou e-mailovou adresu. 

2. Platba probíhá na základě faktury, která je vystavena na zákla-

dě závazné přihlášky a zaslána elektronicky na adresu uvede-

nou na přihlášce. 

 

Storno podmínky  

3. Každé zrušení účasti (storno) musí být oznámeno písemně (elektronicky). Rozhodujícím datem je datum, kdy SZÚZ obdrží stor-

no přihlášky  

4. V případě provedení storna přihlášky v termínu 5 -10 pracovních dnů před zahájením akce činí storno poplatek 50% hodnoty 

účastnického poplatku, účastník má právo na učební materiály.  

5.  V případě provedení storna přihlášky méně než  5  pracovních dnů před zahájením akce  

     nebo neúčasti na akci je povinen účastník uhradit celý účastnický poplatek a má právo na učební materiály.  

Účastník za sebe může vyslat náhradníka. 

 

Ostatní ujednání 

6. SZÚZ si vyhrazuje právo přesunout data konání akcí v případě, že dojde k události, která konání akce znemožní (zásah vyšší 

moci, přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora). V takovém případě to bude neprodleně sděleno zájemcům a záro-

veň s nimi může být sjednán nový termín akce.  

7. SZÚZ si vyhrazuje právo neuskutečnit plánovanou akci, pokud se ani 10 pracovních dnů před začátkem akce závazně nepřihlá-

sil minimální počet uchazečů. V tomto případě může být s již přihlášenými sjednán dohodou nový termín konání.  

 



Doporučená ubytovací zařízení v okolí: 

 

Ubytovna 7 Hostel - K Třebonicům 867, Praha 4 

orientační cena: 500,-Kč/2 lůžkový pokoj/noc 

20min pěšky, 3min autem, MDH do 15min (zast. Ve Výrech (bus 249) → zast. Řeporyjské náměstí (bus 352) → zast. Mrákovská) 

 

Pension U Barona Prášila - Kopaninská 189, Ořech 

1-2 lůžkové pokoje, orientační cena: 999,-Kč/2 lůžkový pokoj/noc 

25min pěšky, 3min autem, PID 3min (zast. K Ovčínu → zast. Mrákovská, bus jezdí ráno 1x za 20min, 18,- jedna jízda) 

 

Pension Natur - Rudoltická 869, Praha 

1-4 lůžkové pokoje, orientační cena: 1388,-Kč/2 lůžkový pokoj/noc 

25min pěšky, 4 min autem, PID  2min (zast. Řeporyjské náměstí → zast. Mrákovská, bus jezdí ráno 1x za max 30min, 24,- jedna jízda) 

 

Pension KAREL - Mutěnínská 1119/23, Praha 

1-3 lůžkové pokoje, orientační cena: 1055,-Kč/2 lůžkový pokoj/noc 

7 min autem, komplikované ranní spojení MHD na Ořech 

 

Villa Bohemia - K Vidouli 831, Praha 

1-3 lůžkové pokoje, orientační cena: 1304,-Kč/2 lůžkový pokoj/noc 

7 min autem, komplikované ranní spojení MHD na Ořech 

 

Hotel Herrmes - Do Polí 844/9, Praha 

1-2 lůžkové pokoje, orientační cena: 1921,-Kč/2 lůžkový pokoj/noc 

15 min autem, komplikované spojení MHD na Ořech 

 

 


