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Ètvrtý roèník školení Abeceda øemeslníka není urèen pøedevším øemeslníkù, kteøí o sobì tvrdí „20 let to dìlám
takhle a u se nemám a nechci uèit, všechno u znám a vím“. Všem ostatním, kteøí mají chu dìlat svojí práci lépe,
nauèit se nìco nového a zároveò mají zájem realizovat zakázky i s vyuitím nových, moderních technologií
ukáeme, jak na to. A moná zjistíte, e lze realizovat zakázky jednodušeji rychleji a s lepším výdìlkem, nebo ji
zase platí, e za zlaté ruèièky, precizní a èistì odvedenou práci je investor ochoten dobøe zaplatit.
Bìhem programu Vám nejen ukáeme, kde se dìlají nejèastìjší chyby, ale pøedvedeme nìkteré postupy a
techniky, díky kterým se kvalita Vaší práce mùe výraznì zvýšit. Projektantùm ukáeme, na co by v projektech
nemìli zapomínat, pøípadnì jaká navrhovaná øešení nelze pøi nejlepší vùli na stavbì provést.
A u jste øemeslník ve stavební firmì, nebo obkladaè, interiérový specialista, zedník, sádrokartonáø, instalatér, èi
ovládáte od kadé 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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- 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 monost se k pøedvedeným ukázkám a pøednášeným tématùm zeptat pøednášejících
a technikù
- kadý úèastník školení obdrí odkaz ke staení 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
- kadý úèastník školení obdrí osvìdèení o absolvování školení
- úèast na školení je pro všechny øádnì zaregistrované øemeslníky zdarma
- školení je zaøazeno do programu celoivotního vzdìlávání ÈKAIT

PROGRAM ŠKOLENÍ
7:30 - 8:00 prezence (registrace) úèastníkù
8:00 - 8:10 zahájení školení, organizaèní informace
8:10 - 9:10 Pokládka dlaby na balkonech a terasách s vyuitím terèù, keramických
ukonèovacích prvkù, pokládka velkoplošné dlaby formátu 120x60 bez chyb
pøestávka
9:25 - 10:25 Správné provedení sádrokartonové konstrukce v zatepleném podkroví
pøestávka, obìd
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11:25 - 11:55 Monosti odvodnìní v podlaze a jeho provádìní v privátních,
veøejných a prùmyslových stavbách
pøestávka
12:10 - 13:10 Odpovídající pøíprava podkladù pøed provádìním dalších stavebních prací,
opravy a sanace konstrukcí, èastá bolest našich staveb
pøestávka
13:25 - 14:25 Správné provádìní stìrkové hydroizolace obvodového zdiva pod terénem
(z exteriéru i interiéru)
pøestávka
®
14:40 - 15:40 Pouití systému WEDI pro výrobu designových, obloitelných zaøizovacích
pøedmìtù v koupelnách a wellness centrech
(pulty, umyvadla, odkládací prostory, sedátka)
pøestávka
15:55 - 16:25 Dekorativní povrchové úpravy stìn a podlah
16:25
ukonèení školení, výdej potvrzení o proškolení, diskuse s pøednášejícími
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POKLÁDKA DLABY NA BALKONECH A TERASÁCH S VYUITÍM TERÈÙ,
KERAMICKÝCH UKONÈOVACÍCH PRVKÙ, POKLÁDKA VELKOPLOŠNÉ DLABY FORMÁTU 120X60 BEZ CHYB.
Tomáš Heøman
Rostoucí obliba pokládky na terèe u balkonù a teras je dána trvanlivostí tohoto øešení
Roman Havlíèek
a bezproblémovým pøístupem k rozvodùm a k podkladovým konstrukcím. Ve spojení
s mrazuvzdornou 2cm tlustou dlabou vzniká témìø bezúdrbová aplikace. Bez klasické pokládky
do lepidla se ale neobejdeme. Jak se zde vyhnout chybám, to se dozvíte v druhém pøíspìvku
zamìøeném na pokládku velkých formátù. Ta vyaduje více zkušeností a znalostí, ne pokládka
bìných formátù. Chyby zpùsobené pouitím nevhodného náøadí, nesprávných lepidel, špatnì
provedených dilatací a podcenìním manipulace se projeví rychleji. Ve vìtšinì pøípadù je nelze
následnì odstranit. Prakticky si pøedvedeme, jak správnì pokládat dlabu formátu 120x60 a jakým
chybám je nutné se vyhnout.
SPRÁVNÉ PROVEDENÍ SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE V ZATEPLENÉM PODKROVÍ
Veronika Švejdová Správné provedení sádrokartonové konstrukce v zatepleném podkroví má zásadní vliv na ivotnost
Luboš Dušek
celé konstrukce. Ukáeme si, jak správnì navrhnout a provést sádrokartonovou konstrukci tak,
abychom eliminovali sráení vlhkosti v konstrukci, vzniku prasklin èi poškozování døevìných prvkù
krovu. Probereme napojení støešního okna na sádrokartonovou konstrukci, vèetnì napojení na okolní
konstrukce a provádìní prostupù a další dùleité "drobnosti", na které se èasto zapomíná. Zároveò
si vysvìtlíme výhody a nevýhody jednotlivých variant podkroví s ohledem na umístìní parotìsné
folie.
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MONOSTI ODVODNÌNÍ V PODLAZE A JEHO PROVÁDÌNÍ
V PRIVÁTNÍCH, VEØEJNÝCH A PRÙMYSLOVÝCH STAVBÁCH
Ivo Fischer
Poadavky na spolehlivý odvod vody z podlah se liší v závislosti na typu prostoru, zatíení, sloením
zneèištìné vody a dalšími parametry. Ukáeme si, jak správnì vybrat a zabudovat ty vpusti a laby
ve veøejných sprchách, ve velkokuchyních, dílnách, chodbách a dalších „mokrých“prostorech.

ODPOVÍDAJÍCÍ PØÍPRAVA PODKLADÙ PØED PROVÁDÌNÍM DALŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ, OPRAVY A SANACE
KONSTRUKCÍ, ÈASTÁ BOLEST NAŠICH STAVEB
Jiøí Pavlíèek
Pøi realizaci zakázek se setkáme s rùznými typy podkladù a rozliènými materiály. Pøipravili jsme
pøehled, jak správnì posoudit podmínky a zvolit odpovídající materiály pro jejich opravy, vyrovnávky,
vysprávky. Ukáeme si, jak se vyvarovat chyb plynoucích z nesprávného pouití materiálù a postupu
prací.
SPRÁVNÉ PROVÁDÌNÍ STÌRKOVÉ HYDROIZOLACE OBVODOVÉHO ZDIVA
POD TERÉNEM (Z EXTERIÉRU I INTERIÉRU)
Pavel Šastný
Jednou z nejèastìjších vad a poruch staveb je pronikání vlhkosti do obvodového zdiva z dùvodu
nedostateèné hydroizolaèní vrstvy. Zpùsobù, jakým se stavitelé snaí tyto vady odstranit, je mnoho.
Ukáeme si správné provádìní hydroizolací obvodového zdiva suterénu pod terénem z venkovní
strany i dodateènou svislou izolaci zdiva zevnitø. Pro pøípady, kdy nelze zdivo odkopat a zaizolovat
zvenku. Vysvìtlíme, proè není vùbec vhodné øešit zábranu prosakování vlhkosti kombinací pøiloené
nopové folie a zásypu štìrkem.
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POUITÍ SYSTÉMU WEDI PRO VÝROBU DESIGNOVÝCH,
OBLOITELNÝCH ZAØIZOVACÍCH PØEDMÌTÙ V KOUPELNÁCH A WELLNESS CENTRECH
(PULTY, UMYVADLA, ODKLÁDACÍ PROSTORY, SEDÁTKA)
®
Martin Parchanski S konstrukèním systémem WEDI dokáete nejen rychle postavit èi rekonstruovat koupelnu,
pøièem v jenom kroku získáte ideálnì rovný, zcela vodìodolný a tepelnì izolaèní podklad pro
keramické obklady na stìnách èi podlahách, ale s trochou fantazie také jednoduše a hlavnì rychle
vyrobíte rùzné zaøizovací pøedmìty, jinak draze prodávané. Ukáeme si, jak z wedi systému vyrobit
designový pult s umyvadlem a odkládacími prostory tak, e jeho následné obloení nebude prací za
trest. A pøedvedeme i další prvky, které lze ze systému WEDI® postavit.

DEKORATIVNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STÌN A PODLAH
Pavel Bacílek
Pøedvedeme Vám rùzné zpùsoby netradièních povrchových úprav nejen pro moderní interiéry
a exteriéry s vyuitím širokého spektra netradièních materiálù. Ukáeme si pøípravu podkladù
a aplikaci cementových, pryskyøièných a vápenných stìrek vèetnì vytváøení plastických efektù a další
finesy i materiály. Naše vystoupení je urèeno tìm øemeslníkùm a designérùm, kteøí chtìjí rozšíøit své
sluby o techniky, které dosud vìtšina øemeslníkù neprovádí a pøesto je o nì mezi investory stále
vìtší zájem.
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TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
Datum Mìsto

8.1. Brno
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Místo konání

VÝSTAVIŠTÌ BVV, Výstavištì 1, kongresové centrum, sál A

Kód akce

ABR

15.1. Ostrava

Vysoká škola báòská – technická univerzita Ostrava -Poruba, budova Nové auly
(velká aula NA1, køiovatka ulic 17. listopadu a Hlavní tøída)

AOV

22.1. Praha

SOŠ stavební a zahradnická, Uèòovská 100/1, Praha 9, hlavní spoleèenský sál
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PØIHLÁŠKA
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Titul, jméno a pøíjmení jednotlivých úèastníkù:

Kontaktní osoba (je-li odlišná od úèastníka):
Organizace:
Kontaktní adresa vè. PSÈ:
IÈ, DIÈ:
E-mail (povinný údaj):

7

Telefon:

Školení se zúèastním v tomto mìstì:
8.1. Brno

15.1. Ostrava

22.1. Praha

bezmasý obìd
nesouhlasím se shromaïováním pøedaných údajù dle smìrnice GDPR

Datum a podpis:
Úèast na semináøi je zdarma. Poèet míst je omezen. Pøihlášení budou zaøazeni dle poøadí pøihlášek. Pøihlaste se vèas!
Instrukce pro pøihlášení naleznete na následující stranì.
www.abecedaremeslnika.cz
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INSTRUKCE PRO PØIHLÁŠENÍ
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ZPÙSOBY PØIHLÁŠENÍ

Partneøi školení:

WEB

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

POŠTA

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

E-MAIL
SMS

vyplnìnou pøihlášku oskenujte a zašlete na adresu info@organizacni.cz
* zašlete SMS na telefonní èíslo 776 103 540 ve tvaru:
JMENO_PRIJMENI_KOD AKCE_telefonní èíslo, na kterém budete k zastiení
Pøíklad: JOSEF_NOVAK_APL_723000000
* Po pøihlášení SMS èi e-mailem Vás budeme kontaktovat
a pøihlášku s Vámi zpracujeme telefonicky.
Kód akce pro SMS pøihlášení naleznete na stranì 6.

PØIHLÁŠENÍ ON-LINE
BRNO

OSTRAVA

PRAHA

POØADATEL ŠKOLENÍ

organizaèní.cz

Miroslav Bezouška
GSM: +420 776 103 540
E-MAIL: info@organizacni.cz

www.facebook.com/organizacni.cz
www.organizacni.cz

