ECVET
Hliněné stavitelství

Jednotka F

Bednění

Úroveň 5

Učební výstupy
ZNALOSTI
- Typy bednění a jejich požadavky (složení,
bezpečnost, skladování)
- Techniky hliněného stavitelství a jejich specifické
nároky na bednění
- Výběrová kritéria pro bednění (cena, únosnost,
váha, velikost, kvalita povrchu atd.)

DOVEDNOSTI
Plánování
- Vytvořit profil potřebného specifického bednění v závislosti na
organizaci staveniště (skladovací oblast, zdvihací zařízení / jeřáb),
použité hliněné technice, kvalitě povrchu atd.
- Spočítat dopad na čas a peníze
- Zkontrolovat bezpečnost a metody práce s bedněním
- Vybrat mezi koupí a pronájmem
- Zkontrolovat tlaky, jež bednění absorbuje
- Přizpůsobit systém bednění pro konkrétní práce
- Komunikovat konkrétní doporučení pro použití a údržbu
- Definovat množství potřebného bednění dle plánu (se
započítáním rotace bočnic)
- Zhodnotit výběr bednění ve vztahu k požadované kvalitě stavby
Koordinace
- Koordinovat tým a organizovat pracovní sílu pro optimální průběh
práce ve výrobě, sestavení a rotaci
- Přizpůsobit množství bočnic dle naplánované práce a skutečné
rychlosti výstavby
- Zařídit výdřevy, otvory a kotevní body
- Zařídit spolu s ostatními profesemi konkrétní rozvody uvnitř
bednění (elektrické a jiné rozvody apod.)
Kontrola
- Zkontrolovat, zda je pozice a stabilita kontrolována
- Zkontrolovat správné uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany
zdraví

KOMPETENCE
-
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Vytvořit důvěru na stavbě a zdůraznit případné problémy ve vztahu k bednění pomocí plánu a výcviku (pokud je třeba)
Aplikovat pravidla bezpečnosti práce ve vztahu k rotaci a odbedňování
Kotrolovat zda je kvalita bednění odpovídající
Vytvořit předběžný návrh (rozměry), zjistit chyby v podkladech, udělat nezbytné změny a potvrdit je projektantem
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ECVET
Hliněné stavitelství

Bednění
Dusaná hlína a Cob

Kritéria a indikátory pro hodnocení dovedností
Kritéria
Plánování

Jednotka F
Úroveň 5

Indikátory
- Typ bednění je dobře vybrán
- Objednávka materiálu je dobře zorganizována
- Činnosti spojené s bedněním pro hliněné konstrukce jsou začleněny do
staveništního plánu bezpečnosti a ochrany zdraví

Koordinace

- Místo pro uskladnění a údržbu vybavení je dobře zorganizováno
- Pracovníci rozumí požadavkům bednění pro dusanou hlínu a cob

Řízení

- Umístění a stabilita bednění odpovídá požadavkům
- Všechny technické rozvody, ukotvení a instalace jsou osazeny
- Bednění je zřízeno bezpečně:
o Prostředky osobní ochrany jsou přizpůsobeny rizikům a používány
dle bezpečnostních instrukcí
o Vybavení je používáno v souladu s bezpečnostními instrukcemi
o Jsou použity všechny ochranné prvky
o Vztyčení žebříků a lešení dle vyhlášek

Zajistit, aby standardy práce a materiálů souhlasily s odpovídajícími zásadami praxe a aktuálními normami.
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