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Worrkshop „D
Dusaná hliněná stěn
na“ – Hosttim, výcvikové centtrum SHS,, o.s.

Ve dnech 25. – 28. 9.
9 2013 probě
ěhl ve výcvikkovém centru
u SHS v Hosttimi workshoop pod veden
ním pana
Jörga Deepty z berlínské firmy Le
ehmBauWerkk (partner prrojektu), který přijel v ráámci projektu PIRATE
do ČR naučit naše odborníky
o
a zájemce ja k provádět moderní dussané stěny z lokálního materiálu
m
motě. Pro na
aše odborníkky to byla dů
ůležitá událo
ost, protože ttento typ moderních
m
probarveeného ve hm
dusaných stěn se u nás
n zatím nep
provádí a prooto nám chyyběly teoreticcké I praktickké zkušenostti.
16 účasttníků proved
dlo pod vede
ením pana D
Depty stěnu tvaru L dlou
uhou 3+1,3 m, vysokou 2,5 m, o
tloušťce 0,29 m. Ve stěně
s
je trojú
úhelníkové ookno.
K dispozici byly dva druhy
d
materrial. Jeden byyl ze sousedsství, kde zbyl po výkopu základů novvé stavby,
druhý byyl jílovitý maaterial z hliniště cihelny, který SHS do
ostalo darem
m od firmy H
HELUZ. Pro pomoc při
určení skladby vhod
dné směsi byly předem vydusány menší
m
pilíře o různých ppoměrech sm
měsí. Pro
bným kamenivem o velikkosti do 50 mm,
m které
konečnéé složení směěsi byly použžity oba mateeriály s drob
bylo rovvněž k dispozici. Bedněn
ní bylo připraaveno na místě
m
z prken
n, fošen a trrámů, ocelovvé spojky
přivezl p
pan Depta, sttejně tak i du
usadlo české výroby.
Worksho
op byl zaháájen teoretickou předn áškou panaa Depty, při které ukáázal řadu re
ealizací a
upozorňoval na možžné problémy spojené s výstavbou. Přednáška se
s protáhla hhluboko do noci díky
bohaté d
diskusi. Další dva dny prrobíhala pra ktická výstavvba. Ve čtvrttek bylo vyrrobeno bedn
nění a byl
postaven
n spodní úseek stěny o výýšce cca 1 m
m. V pátek úččastníci postavili zbývajíccí cast zdi, práce byla
ukončen
na až v pozdn
ních večernícch hodinách.. V sobotu byyla horní část stěny odbeedněna, po 3 týdnech
byla ošetřena sprejem.
Worksho
op byl účasttníky hodnoccen velmi klladně. Přestto, že na našem území stojí určité množství
historickkých nabíjenýých domů, obě
o technoloogie se do urrčité miry od
dlišují, a to zppůsobem provádění I
tím, že d
domy nabíjen
né se muselyy omítat, tatoo technologie se používá zásadně bezz omítek.
Na dalších stránkácch je uvede
eno několikk fotografií z workshop
pu, které zaaslal pan Depta, na
http://ww
ww.picas.cz//dusana-sten
na-jorg-depta
a/ jsou pak podrobnějšší dokumentty z této významné
v
události..
Ivana Žabičková
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“Consultation process
p
of th
he practitione
ers in the parrtner countri es”
COUNTR
RY: CZ
PIRATE partner(s) in
nvolved: P17 and P10
PLACE: H
Hostim CZ “R
Rammed Eartth Wall” train
ning Centre SHS
S
DATE: September 25
5st-28nd, 2013
3
METHOD
D: Workshop
PARTICIIPANTS: 16 participants
p
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Picture 1: The regional material
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We soon reached th
he planned heigght and 4.6 cbm
m of self-

built ramm
med earth mixed
d
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