
A-1
obleicť si pracovný 
ochranný odev

A-2
obhliadnuť stavenisko

A-3                                       
zoznámiť sa s výkresmi 
projektu stavby a 
porozumieť im

A-4                                       
skontrolovať výkaz výmer 
(materiály a kvantitu)

A-5                                       
skontrolovať kvalitu a 
kvantitu dovezeného 
materiálu

A-6
inštruovať tím

A-7
spolupracovať s ostatnými 
profesiami

A-8                                           
zabezpečiť zázemie (napr. 
WC, príprava jedla, priestor 
pre konzumáciu jedla atď.)

A-9
zabezpečiť stavenisko

A-10
prípraviť náradie, nástroje 
a pomôcky

A-11
priniesť náradie, nástroje a 
pomôcky na stavenisko

A-12                                    
zorganizovať skládku 
odpadu a recykláciu

A-13
zabezpečiť podmienky aby 
nemrzlo pri práci

A-14
odizolovať časti od 
poškodenia stavebnými 
prácami (prach a vlhkosť)

A-15
zhotoviť debnenie a 
pomocnú konštrukciu

A-16
postaviť lešenie
(< 3,50 m)

A-17
radiť zákazníkom

B-1
testovať súdržnosť 
surových materiálov

B-2
mechanicky ťažiť materiál

B-3                                       
osievať surový materiál

B-4                                      
transport vyťaženej hliny

B-5                                       
skladovanie vyťaženej 
hliny

B-6                                       
vyrobiť formu na tvárnice

B-7
testovať zmesi na výrobu 
tvárnic

B-8
miešať pripravenú hlinu s 
vodou a inými prímesami 
(napr. Piesok, slama, 
konope, drevoštiepky

B-9
namazať formu

B-10                                    
naplniť formu zmesou

B-11
zarovnať vrch zmesi v 
tvárnici

B-12                                    
vybrať tvárnicu z formy

B-13 
označiť série vyrobených 
tvárnic

B-14
sušiť tvárnice

B-15
skladovať tvárnice bez 
vplyvu mrazu a vody

B-16                                     
spraviť vizuálnu kontrolu 
kvality počas výroby

B-17 
zabezpečiť externú 
kontrolu kvality 
(napr.testovanie hustoty a 
pevnosti v tlaku)

C-1
založiť vodiace čiary pre 
konštrukciu

C-2
zamiešať maltu

C-3
spraviť hydroizolačnú 
vrstvu

C-4
začať s nárožiami a stĺpmi

C-5
kontrolovať olovnicou a 
vodováhou

C-6
murovať tvárnice na väzbu

C-7
použiť murárske kotvy

C-8 
murovacie spoje

C-9
zrealizovať fungujúce spoje 
k iným materiálom a 
povrchom

C-10
navlhčiť tehly

C-11                                    
zrealizovať ostenia otvorov

C-12
spraviť oblúk a preklad

C-13
zrealizovať upenvenia 
(narp.t iahla a podpory)

C-14
zabudovať výstuž

C-15
ochrániť konštrukciu pred 
dažďom počas stavania

C-16
pripraviť povrch na 
omietanie napr. Ukotvenie 
nosiča (opieskovanie, 
naškrabanie povrchu)

C-17
close cracks from settling 
and shrinkage ????

C-18
špárovať pohľadové murivo

C-19
murovať oblúky, klenby a 
kupoly * 

D udržiavať a 
opravovať hlinené 
štruktúry 

D-1
analyzovať poruchy  

D-2
dokumentovať poruchy   

D-3
odstrániť pleseň (príčinu?)

D-4
odstrániť poškodený 
materiál  

D-5
vysušiť vlhkú konštrukciu  
po zatečení, povodniach, 
atď.

D-6
pripraviť časť hlinenej 
konštrukcie alebo stenu na 
opravu  

D-7
vyčleniť materiál z 
opravných prác na 
znovupoužitie

D-8                                      
pripraviť materiál z 
opravných prác na 
znovupoužitie

D-9
zafixovať lišty

D-10
natrieť hlinenou kašou 
drevené plochy, ktoré budú 
v kontakte s hlinenou 
konštrukciou,  

D-11
vyplniť poškodené časti s 
hlinenými tehlami a 
vhodným materiálom    

D-12
fill vyplniť drevenú 
konštrukciu hlinenými 
tehlami

D-13
zabezpečiť vzduchotesnosť

E obkladať hlinenými 
doskami

E-1
zarovnať podklad (pripraviť 
podklad?)

E-2
postaviť drevenú 
konštrukciu???

E-3
ochrániť drevené povrchy 
hlinenou kašou

E-4
vyplniť drevenú konštrukciu 
murovaním na sucho

E-5
vyrobiť hlinené lepidlo

E-6
rezať a napasovať hlinené 
dosky

E-7
prilepiť hlinené dosky ku 
stene

E-8
prichytiť hlinené dosky 
mechanicky

E-9
upevniť drevené trámy na 
podopretie hlinených 
prvkov v, alebo nad 
stropom

E-10
položiť proti-prachovú 
vrstvu (membránu) na 
drevenú konštrukciu stropu 

E-11
položiť tepelnú izoláciu 
medzi trámy

E-12
položiť parotesnú fóliu

E-13
uložiť materiál medzi stojky 
(napr. hlinené tehly, hlinené 
dosky, voľne sypaná 
hlinená výplň)

E-14
murovať výplň medzi 
stojkami

F vykonať 
dokončovacie 
práce

F 1
kontrolovať kvalitu

F-2
odstrániť ochranné 
zabezpečenie miesta

F-3
vyčistiť stavenisko

F-4
naplánovať postup 
vysúšania

F-5
dohliadnuť na sušenie

F-6
recyklovať stavebný odpad

F-7
vyčistiť náradie a nástroje

F-8
kontrolovať náradie a 
spotrebu materiálu 

F-9
zdokumentovať odvedenú 
prácu

F-10
odovzdať dielo 
zákazníkovy, 
nadriadenému aleb iným 
profesiám

F-11
dať inštrukcie na 
udržiavanie hlinenj 
konštrukcie

F-12
remove tools and materials 
from site

G rozvíjať 
profesionálne 
schopnosti

G-1                                     
navštevovať školenia 
výrobcov

G-2
čítať literatúru

G-3                                      
navštevovať stavebné 
veľtrhy

G-4
zoznamovať sa s inými 
odbormi

G-5
zoznamovať sa s normami 
a pravidlami

G-6
zapojiť sa do networkingu 
a organizácií

G-7
zúčastňovať sa podujatí v 
odbore

G-8
sledovaťmožnosti 
zvyšovania kvalifikácie a 
ohodnotenia 

A

DACUM prieskumný náčrt pre hlinených stavbárov (analýza zameraná na murovanie z hlinených tehál a obkladanie hlinenými doskami,v Nemecku)

    úlohy

stavať konštrukcie 
z hlinených tehál

C 

* hlavne pre odborníkov

        Tasks
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vyrobiť tvárnice vo 
formách

B

pripraviť sa na 
murovanie


