ZÍDKY A SCHODIŠTĚ
Přírodní kámen ve stavbách zahradní a krajinářské architektury
LEKTOR: MIROSLAV HORNÍK (STAVBY Z KAMENE - ZEĎ A ŠTĚT)
GARANT: IVO WEISS, DIS. (WEISS & WILD S.R.O.)

Úterý 5.3.
První den proberete veškerou teorii a založíte schodiště i zídku.
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 stojících zídek. Příprava podloží, technologické postupy stavby schodiště, praktická
ukázka a charakteristika druhů kamene vhodných pro tvorbu schodišť, výpočty při zakládání schodiště.
Workshop: vytyčení a vyměření zídky, základy práce s nivelačním přístrojem, opracování kamene, příprava podloží,
stavba modelové suché zídky, založení schodiště, štětování, prezentace konkrétních realizací kamenných zídek.
Středa 6.3.
Druhý den si zopakujete zásady a dokončíte rozdělaný projekt.
Workshop: tvorba podloží, stavba modelového schodiště, opracování kamenných bloků, tvorba zámků. Prezentace
konkrétních realizací kamenných schodišť.
Novinkou bude založení kamenné rovnaniny – což je v podstatě obklad svahu. Dělá se často na březích vodních
prvků, potoků, nebo terénních převýšení místo opěrné zdi.

5.- 6. března 2019
zahájení první den v 10, ukončení v cca 18hod, druhý den od 9 do 17hod.

Zahradnictví pod Kazínem, ul. Ukrajinská, Černošice

PŘIHLÁŠKY ON-LINE DO 19. ÚNORA 2019
na www.szuz.cz (max. počet účastníků je 12 osob, min. 10)
Vložné: Členové SZÚZ a studenti: 4900 Kč +21 % DPH
Ostatní: 5600Kč + 21 % DPH
V ceně kurzu je kromě teoretické a praktické výuky drobné
občerstvení a studijní materiály (skripta).
Ubytování a stravu si účastníci semináře zajišťují sami.
Změna programu vyhrazena.

Časový harmonogram:
5.3.
09.45
10.00–12.30
12.30–14.00
14.00–18.00

Prezentace účastníků
Teoretická část
Přestávka na oběd
Praktická část

6.3.
09.00–12.30
12.30–14.00
14.00–17.00

Praktická část
Přestávka na oběd
Praktická část

Přihlášením na akci akceptuje účastník obchodní podmínky Svazu zakládání a údržby zeleně, uvedené na
webových stránkách svazu http://www.szuz.cz/cs/hlavni-menu/vzdelavani/obchodni-podminky/
Pracovní a ochranné pomůcky si účastníci dílny přinesou vlastní (ochranné brýle, rukavice, oděv,
chrániče kolen, pevnou obuv). Nářadí jim bude poskytnuto.

