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Sdružení hliněného stavitelství (2012–2013)
doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc.
Sdružení hliněného stavitelství, o.s., které
v letošním roce slaví 10. výročí svého založení, se dlouhodobě zabývá záchranou
existujících hliněných staveb jako součásti
našeho kulturního dědictví a jejich ochranou. Hlína je uznávaným materiálem jak
pro své přednosti spojené s energetickými úsporami, tak i pro příznivé působení
na zdraví člověka. SHS, o.s. sdružuje zájemce o nepálenou hlínu a další přírodní
materiály a podporuje užití nepálené hlíny
v nových stavbách.
Za tím účelem se účastní mezinárodních
projektů podporovaných Evropskou unií.
V posledních letech to bylo několik projektů
celoživotního učení Leonardo da Vinci. První
z nich byl projekt nazvaný Hlinarch, který přinesl do ČR evropskou výuku hliněných omítek LearnWithClay (Poznej hlínu), dalším byl
projekt celoživotního učení Partnerství, který
byl zaměřen na hodnocení ECVET hliněných
omítek a sdílení mezinárodních zkušeností.
V rámci mobilit vyjeli členové sdružení do Německa, Francie, Anglie a na Slovensko, aby se
účastnili řady jednání, zkoušek hliněných omítek a exkurzí a sladili požadavky na zkoušené
účastníky.
Od roku 2010 probíhá pravidelná výuka
podle výukového materiálu Poznej hlínu
v kurzech U1 až U6. V letošním roce proběhla
již výuka v kurzech U1, U2 a U6, v nejbližších
dnech proběhne výuka v kurzu U3 a U4-U5.
Po prázdninách se mohou účastníci přihlásit
na zkoušky ECVET z těchto kurzů. Zkoušky
budou uznávané v zemích partnerů těchto
projektů.
Mimo aktivity v oboru hliněných omítek
probíhají i další akce, jako vytvoření expozice
Zdravé bydlení na mezinárodní výstavě Infotherma v Ostravě v roce 2012 a 2013, kde spolu s hlinařskými firmami informovali zájemce
o svých aktivitách, o možnosti nákupu pytlovaných hliněných omítek a o jejich vlastnostech a vhodnosti využití.
V roce 2012 pořádalo SHS, o.s. kurz pro
výtvarníky, který vedla paní Ráček z Rakouska a účastníkům kurzu předvedla celou škálu
ů
rúzných
výtvarných technik s využitím hlíny
a dalších přírodních materiálů. O prázdninách
2012 byl uspořádán workshop na výstavbu
polínkové (krčkové) stěny pod vedením pana
Františka Mrázka, který patří k zakladatelům
hliněného stavitelství po roce 1990 u nás.
Mezinárodní konference Zdravé domy
2012 a 2013, jejichž pořadateli byliy Fakulta
architektury VUT v Brně, Sdružení hliněného
stavitelství, o.s., Fakulta architektúry STU Bratislava a ArTUR –- architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj, se konaly tradičně v květnu 2012

a v roce 2013, kdy byla konference součástí
projektu ESF Cesty na zkušenou.
V poslední době je SHS, o.s. jedním z partnerů projektu celoživotního učení nazvaného
PIRATE (č. 528117-LLP-1-2012-1-FR-LEONARDO-LMP), který je dalším významným krokem
v rámci rozšíření teoretické základny pro hliněné stavitelství. Odborníci z praxe a technického odborného školství, počínaje odbornými učilišti po univerzity, z osmnácti organizací
z osmi evropských zemí v čele s francouzským
mezinárodním centrem pro hliněnou architekturu CRAterre analyzují hliněný stavební
materiál s cílem vybudování uceleného systému ECVET pro hliněné stavby. To znamená rozšíření stávajícího systému určeného
pro nenosné konstrukce omítek i na nosné
hliněné stěny zděné a dusané.
Jednotlivé studijní výstupy, nástroje nové
úrovně kompetencí potřebných pro vzrůstající trh, vypracované v 8 jazycích, budou:
t zvýšení počtu a kvality profesionálů,
nabídka modulové kvalifikace, podpora
pracovních příležitostí a mobility, dále
výcvik dovedností na pomoc při hledání
zaměstnání;
t vedení učitelů při definování nového
obsahu a zkušebních postupů při
hodnocení výkonů vyučovaných žáků/
studentů;
t nástroj pro certifikační orgány při revizi
nebo při vytváření kvalifikací, hledající
nadnárodní kompatibilitu.
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