
3. ROČNÍK

Smyslem této akce je zvýšení informovanosti široké veřejnosti o oblasti hliněného a přírodního  
stavitelství a přivítání nových zájemců o tento krásný přírodní materiál. Jedná se o VEŘEJNOU  
a maximálně OTEVŘENOU akci v rámci Týdne vzdělávání dospělých, která je zaměřená nejenom 
na realizace hliněných staveb, ale její součástí je i informování o nové kvalifikaci Zhotovitel hlině-
ných staveb a o certifikovaných kurzech Poznej hlínu. Celá akce bude zakončena diskusí.

Kdy: Pátek 3. 11. 2017, 16-19h 
Kde: Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno. Vstupné: dobrovolné

PROGRAM A ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN HLINĚNÉHO SDÍLENÍ 2017  
(změna programu vyhrazena):

16:00 -16:15   Prezentace nové kvalifikace Zhotovitel hliněných staveb, informace o rekvalifikačních kurzech 
   a možnostech složit oficiální hlínařskou zkoušku (doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc.
   a Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D., Sdružení hliněného stavitelství z.s.)
16:15 -16:30  Prezentace výukových kurzů celoevropského programu Poznej hlínu, informace o náplni těchto kurzů 
   a možnostech složit zkoušku uznávanou v rámci celoevropské sítě vzájemně si garantující kvalitu 
   výuky v systému ECVET (doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. a Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D., 
   Sdružení hliněného stavitelství z.s.)
16:30 -16:45   Vlastnosti hliněných omítek. Používání vláken v hliněných omítkách (proč). Jak rozlišit vhodnost hlíny
   pro výrobu hliněných omítek – rychlý test (5 minut). (Michal Navrátil, Picas)
16:45 -17:00   Použití hlíny v moderních dřevostavbách. Výhody, nevýhody, zkušenosti. 
   (Ing. arch. Mojmír Hudec, Ateliér ELAM)
17:00 -17:15 DISKUSE/PŘESTÁVKA
17:15 -17:30   Dekorativní prvky v hliněných omítkách. Metoda inpasto v hlíně. (Ondřej Netík, Duše domu)
17:30 -17:45   Realizace hliněných omítek - rekonstrukce a novostavby. Na co si dát pozor při provádění, 
   zkušenosti, detaily. (Martin Papež, Hlína pro dům)
17:45 -18:00   Marocký štuk - Tadelakt. Provádění, vlastnosti, zkušenosti. 
   (Marek Vojtěch a Ing.arch. Markéta Petrová, tadelakt.cz)
18:00 -18:15 DISKUSE/PŘESTÁVKA
18:15 -18:45   Průřez hliněnou tvorbou Aleše Dorazila a Kateřiny Šmardové (hliněné omítky, dekorace a interiéry). 
   (Aleš Dorazil, prirodnidum.cz,  Ing. arch. Kateřina Šmardová, smardova.cz)
18:45 -19:00   Hliněné omítky pro veřejné budovy. (Bohdan Nebesař, Dobré bydlení, db v.o.s.)
19:00 -19:15   Představení činnosti Sdružení hliněného stavitelství z.s. pro rok 2018, možnosti spolupráce
   a zapojení se do akcí s hlínou (doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc.  
   a Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D., Sdružení hliněného stavitelství z.s.)
19:15 -19:30   DISKUSE, UKONČENÍ AKCE

Akce je podpořena/spolupořádána:
Sdružení hliněného stavitelství z.s.
Ústav stavitelství, Fakulta architektury VUT v Brně. 
Kontakt: www.hlina.info, info@hlina.info, tel: 604 208 111
https://www.facebook.com/hlinene.stavitelstvi/
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