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OK Praha ČKAIT
Použití nepálené hlíny ve stavebnictví
seminář
Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.
Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.
Použití nepálené hlíny ve stavebnictví - minulost, současnost a výhledy do
budoucna včetně osvědčených stavebních řešení a zásadních konstrukčních
detailů. Součástí semináře je i legislativa, možnosti vzdělávání se a ukázky
realizovaných staveb u nás i v zahraničí.
Blok 1:
- Historie hliněných staveb.
- Vlastnosti nepálené hlíny jako staletími ověřeného materiálu pro stavební
použití. Výhody a nevýhody.
- Použití nepálené hlíny v současné stavební praxi a rozdíl mezi používáním hlíny
v současnosti a v minulosti.
- Hlína v kombinaci s materiály na bázi dřeva a využití hlíny v přírodním
slaměném stavitelství.
- Postavení nepálené hlíny v českém systému stavebního vzdělávání.
- Legislativní a normativní zakotvení nepálené hlíny ve stavebnictví.
- Současný výzkum v oblasti použití nepálené hlíny ve stavebnictví.
- Současný stav hliněného stavitelství v zahraničí se zvláštním zřetelem na EU.
Blok 2:
- Způsob řešení stavebních detailů pro hliněné vnitřní a venkovní omítky.
Přilnavost hliněných omítek k různým stavebním materiálům, přechody mezi
podklady. Spolupůsobení s přírodními materiály (dřevo, sláma, konopí, kámen).
- Způsob řešení stavebních detailů pro zdi z materiálů na bázi nepálené hlíny
(zdění z nepálených cihel, dusaná hlína, nakládaná hlína).
Dekorace a artové techniky v hliněném stavitelství, barevnost, vůně (typy,
techniky, limity).
- Ekonomika hliněného stavitelství (pracnost, cena materiálu, mechanizace).
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Pravděpodobně bude během semináře vypomáhat kolega Michal Navrátil,
specialista na vlastnosti hliněných materiálů.

