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CÍL SEMINÁØE
Tøetí roèník školení Abeceda øemeslníka pokraèuje v tématech spojených pøedevším s pøípravou podkladù pro práci
s obkladem a dla�bou, obkládáním, provádìním SDK konstrukcí, øešení odvodnìní. A� u� jste øemeslník ve stavební
firmì, nebo obkladaè, zedník, sádrokartonáø, instalatér, èi ovládáte od ka�dé z profesí nìco, je toto školení urèeno
pro Vás. V komentovaných praktických ukázkách Vás seznámíme se správnou praxí, upozorníme na chyby vedoucí ke
vzniku vad a k reklamacím. Hned také vysvìtlíme, jak se tìmto chybám vyhnout. Úèast na školení je pro všechny
registrované osoby zdarma, poèet míst je omezen. Proto nenechávejte registraci na poslední chvíli.
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DÙVODY PROÈ SE ŠKOLENÍ ÚÈASTNIT
- program je sestaven pøedevším na základì zkušeností aplikaèních a reklamaèních technikù s reklamovanými vadami

a nejvíce se opakujících dotazù øemeslníkù pøi školeních
- program je tvoøen pøedevším z komentovaných praktických ukázek, tyto ukázky jsou pøenášeny na velká plátna
- bìhem pøestávek máte mo�nost se k pøedvedeným ukázkám a pøednášeným tématùm zeptat pøednášejících

a technikù
- ka�dý úèastník školení obdr�í odkaz ke sta�ení prezentací pøednášejících a to vèetnì uvedených návodù a postupù

pro Vaší správnou praxi
- úèastníci našich školení dostávají pozvánky na další navazující školení døíve ne� ostatní zájemci
- ka�dý úèastník školení obdr�í osvìdèení o absolvování školení
- úèast na školení je pro všechny øádnì zaregistrované øemeslníky zdarma
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7:30 - 8:00 prezence (registrace) úèastníkù
8:00 zahájení školení

Øešení kritických (problematických) míst nejen v koupelnách z pohledu obkladaèe
:10 pøestávka

10:25 pøestávka

12:25 pøestávka

13:10 pøestávka

9 - 9:25

Pøíprava podkladù pod obklady a dla�bu, rychlá hydroizolace pomocí fólie
- 11:25

Montá� suché podlahy z podlahových dílcù RigiStabil krok za krokem
- 12:40

Montá�e bodového odvodnìní, chyby pøi montá�i podlahových �labù
a pøedstìnových WC systémù

- 13:25

Balkón a lod�ie, rekonstrukce se systémem Ceresit

Tomáš Heøman, Roman Havlíèek

Tomáš Lindauer, Roman Havlíèek

Bronislava Cveková, Veronika Švejdová, Ondøej Farkaš

Ivo Fischer

Jiøí Pavlíèek, Jaroslav Rejman

PROGRAM ŠKOLENÍ
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14:25 pøestávka

15:40 ukonèení školení, výdej potvrzení o proškolení, diskuse s pøednášejícími

- 14:40

Konstrukèní pøedizolované systémy WEDI pro vlhké prostory
Martin Parchanski

PROGRAM ŠKOLENÍ

ØEŠENÍ KRITICKÝCH (PROBLEMATICKÝCH) MÍST NEJEN V KOUPELNÁCH Z POHLEDU OBKLADAÈE
Tomáš Heøman Rùzné postupy provedení hydroizolace v závislosti na podkladních materiálech (beton, døevo,

pùvodní dla�ba apod.)Roman Havlíèek
Osazení vanièky pod obklad a její správné utìsnìní
Osazení a utìsnìní odtokového �labu, napojení na dla�bu
Øešení oblého rohu WEDI systémem, fixace rychleschnoucím lepidlem
Oblo�ení oblého rohu mozaikou bez aplikace hydroizolace

CO UVIDÍTE A USLYŠÍTE:



PØÍPRAVA PODKLADÙ POD OBKLADY A DLA�BU,
RYCHLÁ HYDROIZOLACE POMOCÍ FÓLIE
Tomáš Lindauer Pøíprava podkladu – penetrace, kontaktní mùstky, sešívání prasklin
Roman Havlíèek Vlhkosti podkladu – pøípustné hodnoty pro další práci, doby vysychání podkladù atd.

Betonové potìry a spádové klíny
Nivelace – cementové a kalciumsulfátové – kterou kdy a kde pou�ít, zásady pro provádìní
Dilatace – zásady pro rozvr�ení dilataèních polí, „chytrá“ øešení dilatací v závislosti na typu dla�by,
šíøi spár a tvaru místností.
Fóliová hydroizolace SE PLANO – kam pou�ít, zásady pøi pokládce, praktická ukázka pou�ití.
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BALKÓN A LOD�IE, REKONSTRUKCE SE SYSTÉMEM CERESIT
Jiøí Pavlíèek Ustupující a vylo�ené konstrukce. Rozdíl mezi balkonem a lod�ií. Co mají balkón a lod�ie spoleèné
Jaroslav Rejman z pohledu rekonstrukce, èím se jejich rekonstrukce liší? Nejèastìjší, ale neustále se opakující zásadní

chyby na stavbách pøi øešení balkonù a lod�ií.

Praktické ukázky
1: správný typ materiálu pro kontaktní/roznášecí potìr, konzistence smìsi, aplikace paèoku
a potìru, vytvoøení spádové vrstvy, vytvoøení �lábkù pro osazení lišt
2: instalace oplechování, zpùsoby funkèního a spolehlivé osazení, následného pøeizolování páskou,
vytvoøení vnitøního rohu se stìnou, napojení izolace na stìnu
3: správné izolování a vytmelení nejproblematiètìjších èastí balkónového tìlesa (styk s okapovou
lištou dla�by a styk dla�by se soklem na stìnì)



KONSTRUKÈNÍ PØEDIZOLOVANÉ SYSTÉMY WEDI
PRO VLHKÉ PROSTORY
Martin Parchanski Pøestavení konstrukèního systému wedi, systémového stavebního øešení urèeného do vlhkých prostor

v interiéru. Základem systému je vodìodolná konstrukèní deska z extrudovaného polystyrénu
s cementovým povrchem, pøedstavující ideální nosný podklad pod keramické obklady a hydroizolaèní
vrstvu souèasnì. Prakticky uká�eme práci s tímto systémem, zejména øezání, materiálu, dosa�ení
vodotìsnosti. Sestavení sprchového koutu z konstrukèních prvkù wedi (vèetnì sedátka a niky)
bez nutnosti dodateèné hydroizolace.
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MONTÁ�E BODOVÉHO ODVODNÌNÍ, CHYBY PØI MONTÁ�I PODLAHOVÝCH �LABÙ
A PØEDSTÌNOVÝCH WC SYSTÉMÙ
Ivo Fischer Bodové odvodnìní (podlahové vpusti) volba vhodné vpusti dle následného vyu�ití

Bodové odvodnìní - montá�e s jedním límcem pro hydroizolaci, s dvìma límci pro hydroizolaci
Chyby pøi montá�i podlahových �labù
Chyby pøi montá�i pøedstìnových instalaèních systémù pro WC
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KROK ZA KROKEM
Bronislava Cveková V rámci komentované ukázky pokládky suché podlahy se budeme vìnovat i tìmto otázkám:
Veronika Švejdová Podle jakých kritérií zvolit správnou skladbu suché podlahy?
Ondøej Farkaš Jaký zpùsob vyrovnání nerovného podkladu zvolit a kdy?

Jak se vyvarovat nejèastìjších chyb v montá�i?
Jakou povrchovou úpravu suché podlahy zvolit v závislosti na podlahové krytinì?

Datum Mìsto Místo konání Kód akce

5.1. Støední odborné uèilištì elektrotechnické, Kinosál, Vejprnická 663/56

9.1. Støední škola polytechnická, Rooseveltova 79, Technologická hala

11.1. VÝSTAVIŠTÌ BVV, Výstavištì 1, kongresové centrum, sál A

18.1. SOŠ stavební a zahradnická, Uèòovská 100/1, Praha 9, hlavní spoleèenský sál

Plzeò APL

Olomouc AOL

Brno ABR

Praha APH

� �TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ



PØIHLÁŠKA
Titul, jméno a pøíjmení jednotlivých úèastníkù:

Kontaktní osoba :(je-li odlišná od úèastníka)

Organizace:

Kontaktní adresa vè. PSÈ:

IÈ, DIÈ:

E-mail :(povinný údaj)

Školení se zúèastním v tomto mìstì: 5.1. Plzeò�

Datum a podpis:
Úèast na semináøi je zdarma. Pøihlaste se vèas!Poèet míst je omezen. Pøihlášení budou zaøazeni dle poøadí pøihlášek.

Telefon:

www.abecedaremeslnika.czInstrukce pro pøihlášení naleznete na následující stranì.
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9.1. Olomouc

11.1. Brno 18.1. Praha



INSTRUKCE PRO PØIHLÁŠENÍ

Po pøihlášení SMS èi e-mailem Vás budeme kontaktovat
a pøihlášku s Vámi zpracujeme telefonicky.

ZPÙSOBY PØIHLÁŠENÍ

POŠTA vyplnìnou pøihlášku odstøihnìte a zašlete na adresu:
ORGANIZAÈNÍ.cz, M. Bezouška, Krásný Studenec 133, 405 02 Dìèín

E-MAIL vyplnìnou pøihlášku oskenujte a zašlete na adresu info@organizacni.cz

Miroslav Bezouška
GSM: +420 776 103 540

: info@organizacni.cz
www.facebook.com/organizacni.cz

www.organizacni.cz

E-MAIL

WEB on-line vyplòte a odešlete formuláø na www.abecedaremeslnika.cz

SMS * zašlete SMS na telefonní èíslo ve tvaru:
JMENO_PRIJMENI_KOD AKCE_telefonní èíslo, na kterém budete k zasti�ení

776 103 540

Pøíklad: JOSEF_NOVAK_APL_723000000

Kód akce pro SMS pøihlášení naleznete na stranì 6.

*

POØADATEL ŠKOLENÍ

organizaèní.cz

Partneøi školení:

ABECEDAøemeslníka
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http://www.abecedaremeslnika.cz/terminy-a-registrace

