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Použitie hliny na omietanie
stien sa stalo atraktívnou
alternatívou pre stavbárov
aj stavebné spoločnosti, ale
neštandardné vlastnosti tohto
materiálu si vyžadujú špeciálne
znalosti a remeselné zručnosti.
Cieľom nášho projektu
HlinArch je poskytnúť podklady
pre výučbu hlinených omietok, prispôsobením existujúceho zahraničného učebného
materiálu.
Učebné osnovy “Hlinené
omietky” boli vypracované 14
medzinárodnými partnermi a
získali od Nemeckej národnej
agentúry ocenenie “Best Practice Award”.

Hlinené omietky

Európski partneri

Tento kvalitný materiál pre
odbornú výučbu sme prispôsobili po jazykovej, kultúrnej
a sociologickej stránke špecifickým požiadavkám každej z
troch cieľových krajín (Česká
republika, Slovenská republika,
Slovinsko)

Slovensko
• ArTUR o.z. Architektúra
pre trvalo udržateľný rozvoj
www.ozartur.sk

RakÚsko
• E-C-C Verein für interdisziplinäre Beratung und Bildung
www.e-c-c.at

• Qualed Šanca pre ľudí
tretieho veku
www.qualed.net

Osnovy a učebný materiál je
veľmi flexibilný, má modulárnu
štruktúru a preto umožňuje prispôsobenie sa rôznym úrovniam praktických skúseností
učňov a rôznym požiadavkám
klientov.

Česko (koordinátor)
• KTP Společnost pro
kvalifikaci na trhu práce,
www.ktp-qualification.eu

Slovinsko
• INTEGRA Drustvo za razvoj
cloveskih virov
www.eu-integra.eu

Preložený a prispôsobený
učebný materiál projektu
HlinArch je určený pre odborné
školy, tréningové a rekvalifikačné centrá a neziskové organizácie, ktoré poskytujú formálne
aj neformálne vzdelanie.
Konečnými užívateľmi výučby
sú remeselníci, učni, dizajnéri,
architekti, stavbári a ľudia so
záujmom získať zručnosť pre
prácu s hlinou.
Kurzy bude ponúkať ArTUR od
roku 2011.

• SHS Sdružení hliněného
stavitelství, o.s.
www.hlina.info

• HIŠA
www.hisa.si
nemecko
• FAL e.V. Verein zur Förderung angemessener Lebensweisen e.V.
www.clay-plaster.com

Kontakt
Manažér projektu
na slovensku
• ArTUR o.z.
Architektúra pre trvalo
udržateľný rozvoj
info@ozartur.sk
www.ozartur.sk

Zuzana Kierulfová
kierulfova@ozartur.sk
EU webstránka projektu:
www.hlinarch.eu

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Európskej komisie,
Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru v rámci
Programu celoživotného vzdelávania.
Zverejnené informácie nemusia zodpovedať stanoviskám Európskej komisie.
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Náš projekt HlinArch je zameraný na hlinu - jeden z najstarších stavebných materiálov
s veľmi nízkou zabudovanou
energiou, s veľa pozitívnymi
vlastnosťami a mnohými
spôsobmi využitia.

Hlina v modernom staviteľstve
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Hlina v modernom staviteľstve

Hlinené omietky
Hlina ako stavebný
materiál
Ekologické povedomie ľudí
rastie aj na Slovensku a vytvára
tak dopyt po nových prístupoch
v stavebníctve.
Okrem nízkoenergetického a
pasívneho štandardu, ďalším
krokom ku zníženiu primárnej
energie a k zdravšiemu životu
bude využívanie prírodných
materiálov v novostavbách, ale
aj pri obnove starých domov.
Hlina vždy bola, je a aj bude
surovinou na stavanie domov.
My sme na ňu posledné desaťročia akosi pozabudli, hoci na
Slovensku sú zachované stovky
starých hlinených domov.
Návratu k hline, ako k prírodnému stavebnému materiálu,
vďačíme modernému ekologickému mysleniu, snahe
o spätosť s prírodou, ale i novodobým poznatkom stavebnej
biológie. Tie dokazujú, že
hlina jednoznačne patrí k
materiálom, ktoré sa aktívne
podielajú na zdravom bývaní.
Svoj podiel na renesancii hliny
a starých remeselných techník
majú aj ľudia so vzťahom
k pamiatkam a tradíciám.

Hlinu možno v súčasnom
stavebníctve použiť pri:
- oprave poškodených stavebných častí, či rekonštrukcii existujúcich hlinených, kamenných
domov alebo dreveníc
- stavbe nosných vonkajších
stien z ubíjanej hliny, alebo
z nepálených tehál
- prírodných hlinených omietkach vo všetkých možných spôsoboch použitia
- pri realizácii hlinených podláh
Vďaka predpríprave zmesí
a strojom na omietanie, je
dnešné hlinené staviteľstvo
úspornejšie z hľadiska miesta,
nezávislé od počasia a s možnosťou kalkulácie nákladov.
Pridanou hodnotou je čaro najstaršieho stavebného materiálu
a bývanie v zdravom a príjemnom prostredí.

Hlinené omietky
V stavebnej biológii je dom označovaný ako tretia koža, ktorá
obklopuje ľudí.
Hlinené povrchy vďaka svojej
schopnosti absorbovať a odovzdávať vlhkosť, regulujú relatívnu
vlhkosť vnútorného prostredia,
čím prospievajú nášmu zdraviu.
Hebkosť a farebnosť hlinených
omietok zasa pozitívne vplýva na
naše zmysly.
Hlinené omietky pozostávajú
z hliny miešanej s pieskom alebo
štrkom, spolu s vláknitými materiálmi ako slama, konope alebo
celulóza. Aby sa vykopaná
hlina dala spracovať na omietkovú zmes priamo na stavbe, je
potrebné poznať materiál a mať
s ním skúsenosti.
Spracovanie hliny je o niečo
náročnejšie ako príprava zmesi
z predpripraveného hlineného
prášku, alebo z ílovej múčky.
Vo väčšine európskych krajín sú
už medzitým dostupné v obchodoch vrecované hotové zmesi,
do ktorých sa pridá iba voda a
spracujú sa bežným náradím na
miešanie a omietanie. Hlinené
omietky sa dajú nanášať nielen
na hlinený podklad, ale aj na
rôzne iné podklady.

Ďalšie vzdelávanie
Technika omietania je zrovnateľná s konvenčnými omietkami.
Podklad musí byť dobre pripravený a potom sa nanesie jedna
alebo viacero vrstiev hlinenej
omietky.
Povrch môže byť spracovaný rôznymi spôsobmi: šúchaním, hladením, špongiou alebo jednoducho rukami.
Vo vlhkom stave sa môžu robiť
rôzne reliéfne štruktúry, veľkorozmerové ornamenty škrabaním
alebo modelovaním.
Na druhej strane je možné urobiť
aj veľmi ušľachtilé hladké povrchy ako sú napríklad tradičné
omietky v Japonsku. Vďaka prímesiam, ako je napríklad mramorová múčka, sľuda alebo na
jemno rezaná slama, je možné
robiť rôzne zaujímavé povrchy.
Aby sa dosiahla svetlejšia farba
omietky, miešajú sa do zmesí
svetlé piesky a ílové prášky
s farebnými pigmentami.
Je možné namiešať širokú paletu
farieb, ktorá zahŕňa aj modré
a zelené tóny. Pri súhre s ostatnými materiálmi v miestnosti je
možné dosiahnuť v interiéri rôznu
atmosféru.

Remeselníčky a remeselníci sú
postavení pred nové požiadavky.
Rastie požiadavka na využívanie
prírodných materiálov v stavebníctve aj na posúdenie klimatických a ekologických kvalít
interiérových povrchov. Preto sú
požadované nové schopnosti a
zručnosti pri práci s hlinou a pri
tvorbe hlinených povrchov.
Kvôli tomu sme prevzali a adaptovali toto modulárne školenie,
vytvorené partnermi niekoľkých
krajín s väčšími novodobými
skúsenosťami s hlinou:
Modul 1: Základy
Modul 2: Dekorácie
Modul 3: Marketing

• Modul 1
Približuje základné odborné
vedomosti o hline ako ekologickom materiály, o zvláštnosti
hlinených omietok a rozvíja
schopnosti hodnotenia hlinených
produktov.
• Modul 2
Účastníci a účastníčky sa
naučia zhotovovať rôzne hlinené
jemné a dekoratívne omietky,
štruktúrované omietky, ako aj
techniky plastického stvárnenia
povrchu. Získajú vedomosti
o účinku farieb, materiálov a ich
povrchovej textúre, ako prvkoch,
ktoré vytvárajú priestor.

Kurz poskytuje základné
odborné vedomosti, ako aj
schopnosti a oprávnenosti spĺňať
nároky, ktoré kladie spoločenská
a hospodárska zmena na
remeslo a ručnú prácu.

• Modul 3
Dáva dôraz na potreby aktívneho
marketingu, schopnostiach
jednania, a v neposlednom rade
aj tvorby cenových ponúk.

Kurz berie do úvahy jednotlivé národné zvláštnosti
a požiadavky. Napríklad
v Nemecku môžu účastníci kurzu
po každom module urobiť skúšky
na komore remeselníkov.

Od júna 2010 budú dostupné
vybrané časti vzdelávacieho
kurzu na CD-ROMe aj na webe
www.ozartur.sk, v slovenskom
jazyku.

