
——— sobota 4. února a sobota 25. února 2023 ——— 9.00–18.00 h  

——— Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov 

Seznamte se s principy permakultury a jejího 

využití. Během prvního sobotního kurzu vám 

nabídneme teoretický základ, druhý pak 

proběhne formou workshopu, kde si můžete 

navrhnout např. vlastní zahradu.  

Těší se na vás lektor Čestmír Holuša.  

S SEBOU na workshop 25. 2.  podklady pro návrh pozemku 

PŘIHLÁŠKA www.lipka.cz/kalendar-akci 

CENA 2 100 Kč/kurz (v ceně je celodenní strava)   

KONTAKT Irena Koláčná, E: irena.kolacna@lika.cz  

T: 541 220 208, 725 961 285  

P R A C O V I Š T Ě  R O Z M A RÝ N E K  
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz/rozmarynek 

PERMAKULTURNÍ 
DESIGN  
VÍKENDOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 
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P R A C O V I Š T Ě  R O Z M A RÝ N E K  
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz/rozmarynek 

LEKTOR Čestmír Holuša, lektor s letitými zkušenostmi v oboru. Specializuje se na návrhy  

a realizace přírodních zahrad a permakulturních pozemků, zelených střech a jezírek. 

S velkou oblibou se věnuje ovocnářství.  

E: cestmir@prirodnizahrady.cz, T: 608 870 572 

PROGRAM 

TEORIE  

4. 2. 2022 

Dopolední část  

Principy permakulturního designu – základní kameny permakultury.  

Postup designu – doporučený a ověřený návod k navrhování pozemků.  

Společný oběd 

Odpolední část  

Prohlídka permakulturní zahrady Rozmarýnku.  

Tematická okénka: 

Voda – význam vody a hospodaření s vodou na pozemcích.  

Půda – jednoduchý rozbor půdy a zúrodňování půdy.  

Zeleň –funkce a využití zeleně. Větrolamy a živé ploty.  

Zvěř –nedílná součást zahrady. Analýza vstupů a výstupů.  

Budovy a struktury – výběr materiálů a umístění na pozemku.  

 

PROGRAM 

WORKSHOP  

25. 2. 2022 

Cílem je, navrhnout si vlastní pozemek podle principů permakultury, pod vedením 

lektora a ostatních účastníků. Tento workshop je určen absolventům permakulturních 

kurzů, ale není to podmínkou. Na vysvětlování základních pojmů, bude jen málo času.  

 

 

Účastnící si přinesou podklady pro tvorbu návrhu:  

 Fotodokumentaci stávajícího stavu (nejlépe v elektronické podobě).  

 Plán pozemku ideálně v měřítku 1:100.  

 Vyplněnou tabulku přání, kde všichni budoucí uživatelé pozemku zapíšou či 

zakreslí, jaké rostliny a zvířata si na pozemku přejí a dále k čemu všemu má 

pozemek sloužit a jaké struktury (dům, stodola, kavárna, továrna, koupací jezírko, 

altánek, houpačka, pískoviště apod.) tam mají být. Mají to být přání, tedy i věci, 

které zřejmě nejsou reálné. Bez cenzury.  

 Informace o lokalitě.  

 

V programu mohou nastat drobné změny.  

 

Těšíme se na vás!  
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