Permakulturní design na Rozmarýnku 2016/2017
V tomto roce pro Vás máme připravené víkendové kurzy permakulturního designu. Dva teoretické a
jeden je praktický.

Víkendový kurz permakulturního designu
Termíny: 9. –11. 12. 2016 a 20.–22. 1. 2017
Na tomto kurzu se naučíte, jak navrhovat pozemky podle principů permakultury.
Kurz je určen všem zájemcům. Nejužitečnější bude těm, kteří si chtějí navrhnout vlastní pozemek.
Principy permakultury jsou univerzální a lze je s úspěchem používat na všech typech pozemků,
především však pozemků užitkových.
Obsah:
Co to je permakultura? Etika a principy permakultury. Principy permakulturního designu. Postup
designu. Teorie a praxe na přilehlé zahradě. Mapy a mapování – základy.
Program:
Pátek:
15.30 Prezentace.
16.00 Zahájení
16.15 Etika a principy permakultury. Základní kameny permakultury.
17.15 Postup designu. Doporučený a ověřený návod k navrhování pozemků.
18.30 Večeře
19.00 Fotošou – příklady permakulturních řešení
Sobota:
8.00 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
Neděle
8.00 Voda. Význam vody a hospodaření s vodou na pozemcích.
9.00 Půda. Jednoduchý rozbor půdy a zúrodňování půdy.
10.00 Zeleň. Funkce a využití zeleně. Větrolamy a živé ploty.
11.00 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
Program se může mírně změnit.

PK workshop
Termín: 17.–19. 2. 2017, zahájení v pátek v 16 h a ukončení v neděli v 17 h.
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.

Strava: Na všech kurzech je zajištěna strava od páteční večeře do nedělního oběda. Pokud máte
speciální požadavky, ozvěte se, pokusíme se Vám vyhovět.
Nocleh: V budově Rozmarýnku je možné ve vlastním spacáku i přenocovat za 120 Kč za noc.
Přihlášky: Přihlásit se můžete u Ireny Koláčné na Rozmarýnku,
E: rozmarynek@lipka.cz, T: 541 220 208
Platba: Cena je 2700 Kč za víkend.
Přihláška je kompletní po uhrazení minimální zálohy 1000 Kč na účet 152527514/0300,
VS 201617 a do zprávy pro příjemce uveďte PK + Vaše jméno. Je možné uhradit rovnou celou
částku. Doplatek lze provést i v hotovosti na začátku kurzu. Storno poplatek je 500 Kč, při
odhlášení dva týdny před začátkem kurzu a 1000 Kč, týden před začátkem kurzu.
Lektor: Čestmír Holuša, E: cestmir@prirodnizahrady.cz , T: 608 870 572

