
——— 28.–30. ledna a 25.–27. února 2022 ——— pátek 16.00 – neděle 17.00 h  

——— Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov 

Principy permakultury jsou univerzální a lze je  

s úspěchem použít k plánování zejména 

užitkových pozemků. Během prvního víkendového 

kurzu vám nabídneme teoretický základ, druhý 

pak proběhne formou workshopu, kde si můžete 

navrhnout např. vlastní zahradu.  

PŘIHLÁŠKA www.lipka.cz/kalendar-akci 

CENA 3 400 Kč/víkend  (včetně stravování) 

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

T: 541 220 208, 725 961 285 

LEKTOR Čestmír Holuša 
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LEKTOR 
Čestmír Holuša 

Letité zkušenosti s navrhováním pozemků a s jejich realizacemi. Lektor na kurzech 
permakultury v ČR a na Slovensku. Praxe v ekologickém zemědělství a na 
novozélandských rodinných, komunitních a permakulturních farmách.  
Absolvent kurzu extenzivního ovocnářství na Mendlově univerzitě v Brně.  

STRAVA 
Na všech kurzech je zajištěna strava od páteční večeře do nedělního oběda.  
Pokud máte speciální požadavky, ozvěte se, pokusíme se Vám vyhovět.  

UBYTOVÁNÍ 
V budově Rozmarýnku je možné ve vlastním spacáku i přenocovat za 120 Kč za noc. 

PROGRAM 

TEORETICKÁ ČÁST 

28.–30. LEDNA 

Jak navrhovat pozemky podle principů permakultury. 
Kurz je určen všem zájemcům. Principy permakultury jsou univerzální a lze je 
s úspěchem používat na všech typech pozemků, především však pozemků 
užitkových.   
 
Obsah:  
  
Principy permakulturního designu. Postup designu. Teorie a praxe na přilehlé 
zahradě.  
 
Program: 
 
Pátek 28. ledna 
15.30 Prezentace 
16.00 Zahájení  
16.30 Principy permakultury - základní kameny permakultury. 
18.30 Večeře 
19.00 Fotošou – inspirace, příklady řešení. Nepovinné.  
 
Sobota 29. ledna 
 9.00 Postup designu. Doporučený a ověřený návod k navrhování pozemků.  
10.00 Principy designu. Co, kde, jak a proč umístit, aby to tvořilo funkční celek. 
12.30 Oběd 
13.30 Obhlídka zahrady, Mapy a mapování – práce v terénu 
15.00 Principy designu. Pokračování. 
18.00 Večeře 
19.00 Nepovinné motivační video nebo fotošou 
 
Neděle 30. ledna 
 9.00 Voda. Význam vody a hospodaření s vodou na pozemcích.  
 9.45 Půda.  Jednoduchý rozbor půdy a zúrodňování půdy. 
10.30 Zeleň. Funkce a využití zeleně. Větrolamy a živé ploty.  
11.15 Zvěř. Nedílná součást zahrady. Analýza vstupů a výstupů. 
12.00 Budovy a struktury. Výběr materiálů a umístění na pozemku. 
12.30 Oběd 
13.30 Návrh zahrady. Komentovaná tvorba návrhu zahrady.  
17.00 Ukončení 
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PROGRAM 

WORKSHOP 

25.–27. ÚNORA 

Navrhování pozemků podle permakulturních principů.  
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. 
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