Zatravněná střecha patří k velice krásným architektonickým prvkům jakékoliv stavby. Je
částečnou náhradou za plochu, na které dům stojí. Snižuje přehřívání střešní konstrukce a tím i
interiéru domu v letním období.
 Chtěli byste na svém domě mít zatravněnou střechu?
 Chystáte se na realizaci zatravněné střechy na vlastním domě?
 Chcete mít zelenou střechu na domě levněji a nevíte jak na to?

Zita Zapadlová a Honza Pospíšil (www.svepomocnastaveni.cz) Vás zvou na

Kurz

Jak na zelenou střechu
Přijeďte za námi a my Vás naučíme, jak si takovou střechu udělat na svém domě, jak porozumět tomu, jak se
taková střecha dělá a jak snížit její náklady na realizaci.
Koná se ve dnech 13.-15.9. 2013 v SEV Kaprálův mlýn u Ochozi u Brna (www.kapraluvmlyn.cz)
Zahájení v pátek prezencí v 17:00 a ukončení v neděli v 17:00.
Co můžete očekávat:

Teorie
 obecné seznámení s problematikou ozeleňování střech
 možná technická řešení

Praxe









návrh designového řešení
příprava substrátu
příprava protiskluzových zábran
realizace filtračních a protiskluzových vrstev
výroba a montáž dočasného závlahového systému
navážka substrátu
uvedení designového řešení do praxe
osázení rostlinami a osetí

Cena kurzu je 1 870,-Kč (spacák+karimatka). V ceně je zahrnuto kompletní stravování od sobotní snídaně do
nedělního oběda (5 jídel denně, bezmasá kuchyně), ubytování, pomůcky a lektorné.
Je třeba zaplatit nevratnou zálohu 300,-Kč předem. Pokud uhradíte celý poplatek do 31.8. 2013 sleva 150,Kč. Přihlášky posílejte na adresu edomek@seznam.cz. Číslo účtu na zaplacení zálohy nebo celého poplatku
kurzu je 124 908 387/0300 s poznámkou „Zelená střecha, jméno“. Minimální počet účastníků je 8 a maximální
počet je 18. Volejte na telefon 608 333 545 Honza Pospíšil.
V případě nepřízně počasí bude kurz přesunut na náhradní termín.
S sebou: vlastní studené jídlo na páteční večeři, spacák a karimatku, pohodlné pracovní oblečení a obutí,
přezůvky, psací potřeby, pokud se chystáte na realizaci vlastní střechy, vezměte s sebou nákresy a vše, o co
byste se rádi podělili s ostatními.
Budeme potěšeni, když přinesete jednu vlastní rostlinku např. netřesk, rozchodník, hvozdík,
mateřídoušku, kostřavu, aj. jako svůj vlastní podpis na nové ozeleněné střeše.
Těšíme se na Vás

