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Nepálená hlína byla a do poloviny naeho století v mnoha zemích jedním z nejuívanìjích
stavebních materiálù. Odhaduje se, e 30% staveb na svìtì je hlinìných.
Po tisíciletí co ji èlovìk pouívá dala hlína vzniknout pozoruhodnému architektonickému dìdictví, jeho íøe sahá od výstavných palácù a chrámù po tradièní pøevánì venkovskou architekturu.
Zájem o svìtové hlinìné architektonické dìdictví potvrdil výjimeèný úspìch výstavy Hlinìná architektura v Centre Pompidou v roce 1981, která od té doby procestovala øadu dalích zemí (naposledy jsme ji mohli spatøit v roce 1993 v Lisabonu).
Zájem o hlinìnou architekturu se výraznì oivuje v posledních desetiletích a to pøedevím
z ekologických a ekonomických dùvodù.
Správné pouití tohoto pøírodního materiálu výraznì sniuje cenu stavby. Hlína mùe být pouita
místnì bez pøehnaných nákladù na transport a bez sekundárního prùmyslového zpracování, èím
výraznì sniuje spotøebu energie, zvlátì ve srovnání s cementem, ocelí nebo pálenými cihlami.
Absence velmi vysokých teplot pøi výrobì hlinìných staveb redukuje (oproti nejrozíøenìjím stavebním materiálùm) zneèitìní ovzduí podílející se na nièení ozónové vrstvy. K tomu pøistupují dalí
nezanedbatelné energetické úspory - tepelná setrvaènost hlinìné zdi etøící náklady na vytápìní
a klimatizaci. Stavba z nepálené hlíny poskytuje mimo to kvalitní mikroklima. Výrazným ekologickým argumentem je i fakt, e se stavba po zániku prakticky rozplyne. V Iráku údajnì hlína z doilých
konstrukcí je pøemístìna do zahrady ve dvoøe domu, odkud se bere hlína na stavbu novou, take
vzniká hlinìná recyklace.
Hlína je lokální stavební materiál, závislý na regionálních zdrojích. Nabývá tak politické dimenze v mìøítku zemí tøetího svìta, nebo jim umoòuje vypoøádat se s problémy bydlení vlastními silami
bez závislosti na importované materiály a technologie. Pøi jejich mnohdy vysokém zadluení není
zanedbatelné, e se jedná o technologii výraznì levnou. Skuteènost, e hlinìná technologie umoòuje sníení ceny bydlení není zanedbatelná ani ve vyspìlých zemích jako je Francie, Nìmecko
a USA, kde je oceòována jako ekonomické a ekologické bydlení i pro architektonickou pùsobivost pøírodních a sochaøských forem hlinìných staveb.
K tìmto úvahám pøistupuje i fakt, e dosud tvoøí podstatnou èást stavebního fondu v tradièních
oblastech; dalí pøeití tìchto staveb je proto významné nejen z hlediska architektonického dìdictví, ale z hlediska ekologického a ekonomického.

Úvod

***
Tradièní architektura pøed prùmyslovou revolucí sledovala spoleènou konstrukèní logiku: byla
stavìna z pøírodních materiálù (v jejich pøírodní podobì nebo velmi málo upravených), které byly
v daném regionu dostupné; samozøejmì z kamene a døeva, ale ponejvíce z hlíny. Z hlíny vypálené
za vysokých teplot jako cihly, nebo nepálené hlíny, která mohla být pouita mnoha osvìdèenými
technikami.
Nepálená hlína byla bezesporu nejpouívanìjím materiálem na svìtì, napøíè civilizacemi, venkovským i mìstským prostøedím, uívána pro stavbu vìtiny obydlí - chudých i bohatých - ale také
pro mnoho dalích typù staveb civilních i vojenských, drobných i grandiózních. Známe ji z Asie
i Ameriky, do Austrálie byla importována evropskými osídlenci. V Evropì je rozíøena od panìlska
po védsko, od Anglie po Rumunsko.... Nae zemì se nachází na okraji rozsáhlé oblasti podunajského hlinìného domu; tradièní masivní konstrukce z nepálené hlíny k ní náleející najdeme pøedevím na jiní, èásteènì i severní Moravì.
Hlína mùe být pouita jako konstrukèní materiál pouze splòuje-li dostateènou kohezi, obecnì
danou pøítomností jílu, který hraje roli pøirozeného lepidla. Rozliujeme celou kálu hlinìných konstrukcí s øadou lokálních variant - pro kadou z nich je vhodná urèitá kvalita hlíny. Vedle staveb
hloubených pøímo v hlínì (v Èínì od 5.tisíciletí pø.n.l.) a rùzných typù neménì starobylých døevohlinìných konstrukcí existují tøi základní svìtovì rozíøené technologie stavby masivní hlinìné stìny pøímé vrstvení do zdi, dusání do bednìní a nepálená cihla (vyøezávaná z povrchu, tvarovaná ruènì nebo do forem). Za celohlinìné mùeme oznaèit snad pouze stavby s hlinìnými klenbami nebo
kupolemi; nejdokonalejí z nich najdeme pravdìpodobnì v Iránu (ve mìstech jako Bam, Yazd,
Seojane, Tabriz).
Nejstarí hlinìné stavby (kruhová obydlí z nepálených cihel na kamenné podezdívce) z doby
8000 let pø.n.l. byly nalezeny v Jerichu. Nepálená hlína provázela starovìké civilizace, vázané na
velké øeky. Známý je význam nepálené cihly pro Mezopotámii, kde slouila pro stavbu palácù,
chrámù i obytných budov. Ve starém Egyptì byly nepálené cihly uívány pro stavbu prvních mastab;
pro slohové stavby se uívala hlína s kamenným obkladem, ale bìnì byla rozíøena v civilní architektuøe; v Egyptì se rovnì rozvinulo umìní hlinìné klenby. (Archeologické nálezy jsou pomìrnì
vzácné - napø. Tell el-Amarna - Nová Øíe - 1552-1070 pø.n.l. - kde byly nalezeny domy øemeslníkù,
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lechticù, paláce i chrámy z nepálených cihel.) Rovnì civilizace na Indu (2500-1800 pø.n.l.) znala
hlínu dusanou do bednìní a nepálené cihly. Opevnìní z dusané hlíny z 18.-12. století pø.n.l. jsou
známá z Èíny, kde se uívaly i ostatní hlinìné konstrukce. Z èerné Afriky známe stavby s masivní
hlinìnou zdí a od støedovìku; architektonické skvosty mezi nimi pøedstavují od 11.století meity,
zvlátì známé z Mali. Pro støedo a jihoamerické civilizace je typická tradice ètvercové ploché cihly
(známé i na jihovýchodì spojených státù). Snad nejpozoruhodnìjím lidským výtvorem z nepálené
hlíny je v této oblasti Chan Chan (z 11. století) se zdmi zdobenými hlinìnými reliéfy.
Z naeho pohledu nás ovem nejvíce zajímá evropský vývoj hlinìné architektury, navazující na
starovìké civilizace pøedního východu.
Vedle døevohlinìných konstrukcí byly od estého tisíciletí v egejské oblasti uívány nepálené cihly. S nepálenou cihlou se setkáváme v palácích na Krétì; rovnì stavby na akropoli v Tyrinthu chránìné kyklopskou kamennou hradbou byly z nepálených cihel. Známé keramické miniatury domù
z Théry (v muzeu v Iraklionu) ukazují a dvoupodlaní domy hrázdìné s pletenou výplní s hlinìnou
omazávkou nebo postavené z nepálených cihel. Také Øekové uívali nepálenou cihlu (dokládají
to vykopávky z osmého století pø.n.l. ze Smyrny). Domy v Athénách koncem tøetího století pø.n.l. byly
dle dobových popisù postaveny z nepálených cihel; také mìstské hradby (nejen v Athénách) byly
postaveny z nepálených cihel na kamenném soklu.
V Øímì se uívalo obecnì nepálených cihel a do doby Augustovy. Zmiòuje-li se ve svých Deseti
knihách o architektuøe Vitruvius o cihlách (lateres), rozumí jimi vdy cihly nepálené, suené na slunci. Podrobnì popisuje jejich výrobu i uití ve stavbì. Jsou vak podle nìj vhodné hlavnì pro venkov. Píe: Jestlie tedy nepáleným cihlovým zdivem neopovrhli tak mocní králové, kterým podle
jejich dùchodù a váleèné koøisti bylo nìkolikráte mono míti je nejen z kusového kamene nebo
z kvádrù, ale i z mramoru, nemyslím, e lze zavrhnouti stavby postavené z nepálených cihel, jsou-li
ovem øádnì zakryty. Vyloím vak, proè není vhodno, aby øímský národ v hlavním mìstì provádìl
stavby tohoto druhu, a nepøejdu ani pøíèin a dùvodù toho. Veøejné pøedpisy nepøipoutìjí, aby se
zdi hranièící s cizím a s veøejným pozemkem stavìly silnìjí ne 1 1/2 stopy. Ostatní stìny se vak
provádìjí ve stejné tlouce, aby se prostory nezuovaly. Stìny z nepálených cihel ovem, nejsou-li
silné alespoò 2 nebo 3 délky cihly, nemohou pøi své tlouce 1 1/2 stopy unést více ne jedno poschodí.
Nepálená cihla se rozíøila i v øímských provinciích; podíl na jejím rozíøení ve Støedomoøí mìli
i Øekové a Karthaginci); v Evropì to potvrzují zejména nálezy z Francie, a to i z mìstského prostøedí
(Lugdunum - Lyon).
Nevíme, zda konstrukce z hlíny dusané do posuvného bednìní známé z dneního Libanonu a Syrie
mají svou kolébku v tìchto místech. Touto technikou byla vak stavìna punská mìsta v dobì, kdy
Fénièané rozíøili svou civilizaci do jiního Støedomoøí (Karthágo 820 pø.n.l., jak potvrzují vykopávky
na pahorku Byrsa). Øímanùm byla v dobì punských válek tato konstrukce cizí. Plinius o ní uvádí:
Co bychom øekli o stìnách z dusané hlíny, jaké lze vidìt v Barbarii (Karthágo) a ve panìlsku, kde
se jim øíká zdi formované, nebo se tvarují z hlíny mezi dvìma deskami...., není ani cementu ani
malty pevnìjí nad tuto hlínu; ....stavby, které nechal Hannibal postavit ve panìlsku jsou z nabíjené
hlíny... Strabón popisuje domy o esti podlaích postavené z dusané hlíny a nepálených cihel,
nìkdy obloených, které byly bìné v tomto velkém mìstì.
K rozíøení dusané hlíny v Evropì pøispìli bezesporu Arabové. Vzhledem k obecnému rozíøení
této techniky v bývalých øímských provinciích, nemùeme vylouèit její zavedení Øímany, i kdy nevíme, jak pøeila obskurní doby ranného støedovìku. Stavby s hlinìnou zdí dusanou do bednìní se
v Evropì, nepoèítáme-li maurské stavby na Pyrenejském poloostrovì (od 10.století), znovu objevují
od tøináctého století; dokládají to archeologické nálezy z Francie (Lezoux, 63 Puy-de-Dôme) a z Anglie
(Wallingford Castle (Oxfordshire), kde Robert Carr nalezl stavbu z dusané hlíny se zdmi dochovanými do výky 1,80 m, která byla pohøbena do hlinìného valu); nabíjené hlíny se uívalo i v Itálii
a Øecku. Ve panìlsku a Portugalsku se do hlíny mísilo znaèné mnoství vápna, èím se získávala
velmi pevná konstrukce uívaná i pro opevnìní.
Je vak tøeba si uvìdomit, e hlinìná zeï, která dokáe pøetrvat staletí, je-li dobøe chránìna pøed
vlhkostí a detìm (pøesahem støechy, podezdívkou,...), se v podstatì rozplyne, je-li této ochrany
zbavena, a její rozpoznání ve výkopech je tedy obtíné. Tak u tøetí z nejrozíøenìjích a zároveò
mezi nimi nejarchaiètìjí technologie - hlíny vrstvené bez pomoci bednìní - postrádáme doklady
o starích stavbách; pøitom v pozoruhodném jihojemenském mìstì Shibam byly takto v 15. století
postaveny ji desetipatrové domy.
Jisté je, e k vìtímu oivení masivních hlinìných konstrukcí dochází v Evropì a na pøelomu
16. a 17. století, ze kdy známe nejstarí dochované stavby. Rozkvìt hlinìných staveb pøineslo vak a
18. a 19. století. V oblastech s pøevládajícími tradièními døevìnými konstrukcemi jako byly i nae zemì
se na tom podílela bezesporu i dobová protipoární naøízení a stavební pøedpisy. Idea moderniza7

ce tradièních hlinìných konstrukcí, její pøizpùsobení racionálním poadavkùm nové doby, vytvoøení architektury poloené na vìdeckých základech skloubením vìdeckého poznání a tradièního
pøírodního materiálu se objevila ve Francii v dobì kolem francouzské revoluce. François Cointreaux
(Lyon 1740-1830) byl prvním moderním architektem, který zasvìtil svùj ivot hlinìným konstrukcím.
Vycházel z místní tradice dusané hlíny - pisé jakoto techniky umoòující stavbu obydlí ekonomického, zdravého a trvanlivého - mùe zabezpeèit venkov pøed metlou poárù, nebo bude moci
být uívána i tìmi nejchudími. Napsal asi tucet knih (pøeloených do osmi jazykù), v nich rozpracoval typologii nové architektury. Jeho mylenky se ujaly pøedevím v tradièní oblasti pisé mezi
Lyonem, Maconem a Grenoblem, kde mezi lety 1770-1914 bylo postaveno velké mnoství hlinìných
staveb od lechtických zámkù ve století osmnáctém a mìanských venkovských domù
v devatenáctém, pøes mìstské domy vysoké a ètyøi patra, koly, radnice, kostely, manufaktury. Mìl
vak i pozoruhodný mezinárodní vliv. V souladu s jeho zásadami byly postaveny tisíce staveb nejen
ve Francii, ale i Anglii, Skandinávii, Nìmecku, Americe a Austrálii. Pod pøímým vlivem tohoto vizionáøského francouzského stavitele se tak nepálená hlína zaèala pøizpùsobovat raným poadavkùm
industriální doby.
Na poèátku 20. století se uití pøírodních lokálních materiálù rychle vytrácí ve prospìch ocele,
betonu a cihel. Ale kdy se tyto materiály stávají nedostupnými pro civilní stavby (napø. v dobì
obou svìtových válek a pováleèných letech) nepálená hlína se znovuobjevuje jako logická ekonomická alternativa. Byla uívána Speerem v Nìmecku, Frankem Lloydem Wrightem v USA
a Corbusierem ve Francii ve 40. letech. Ve stejné dobì v Egyptì architekt Hassan Fathy (1900-89)
zaèal køíovou výpravu za znovuoivení hlinìných konstrukcí ve tøetím svìtì. Pracoval spolu s dalími
na vytvoøení nového architektonického jazyka.
Renesance moderní hlinìné architektury v Evropì, Austrálii a USA je vázána na vzrùstající poptávku veøejnosti. Poèínaje energetickou krizí v r.1973 USA znovu zaèaly uívat hlínu ve velkém mìøítku. V Kalifornii a Novém Mexiku se stalo módou postavit si dùm z adobe (nepálených cihel).
V západní Evropì od edesátých let bylo mnoho architektù motivováno i svou prací pro zemì
tøetího svìta. Po návratu do Evropy tito praktici roziøovali své znalosti ve vlastních zemích. Patøili
mezi nì i mladí architekti z Ecole dArchitecture de Grenoble, kteøí zaloili r.1970 skupinu CRATerre
(Centre de Recherche et dApplication Terre). Podaøilo se jim prosadit mylenku na stavbu experimentálního sídlitì z hlíny, pro nì bylo zvoleno nové mìsto lIsle dAbeau, 30 km východnì od
Lyonu. Je situováno v obci Villefontaine, ve ètvrti Fougères mezi dvìma starými vesnicemi VauxMillieu a Saint-Bonnet. Po národní architektonické soutìi se s technologickou pomocí CRATerre
sídlitì o 65 individuálních bytech, nazvané Domaine de la Terre, dokonèilo koncem roku 1985. Pro
stavbu bylo pouito modernizované pisé, stabilizované hlinìné bloky a slamìnohlinìná konstrukce
terre-paille. Vedle domácích aktivit se CRATerre dnes podílí na technické pomoci rozvojovým
zemím - nejvýznamnìjí jsou projekty pro ostrovy Mayotte a pro Nigerii. Èinnost CRATerre, která je
dnes organizací mezinárodní, nesmìøuje ovem pouze k hlinìným stavbám a technologiím novým, ale i k poznání, dokumentaci a ochranì, vèetnì technických zpùsobù záchrany, hlinìného
architektonického dìdictví. CRATerre-EAG spolu s ICCROM pøijal dlouhodobý program tohoto zamìøení symbolicky nazvaný GAIA.
Ve svìtì ovem existuje øada dalích významných výzkumných center, èasto rovnì svázaných
s vysokými kolami (jako universita v Kasselu) - v Nìmecku, Belgii, USA,...

Hlinìná
archte
i ktura
V naich zemích na styku s velkou evropskou oblastí domu roubeného a køiovatce evropských
v
kultur se hlinìná architektura vyznaèuje velkým bohatstvím typù a forem a pøedstavuje nezanedbaèeských
telnou èást naeho památkového fondu.
Za hlinìnou architekturu u nás povaujeme pouze stavby s masivní hlinìnou konstrukcí; známe je zemích
***

pøedevím z jiní a støední Moravy, z oblasti, která je souèástí irího okruhu tzv. podunajského hlinìného domu (definovaného V.Menclem), který mùeme územnì dále vymezit Dolním Rakouskem,
jiním Slovenskem, podstatnou èástí Maïarska, a èásteènì i pøilehlými oblastmi bývalé Jugoslávie,
Rumunska a Ukrajiny. Hlína se ovem uplatòovala ve vech tradièních stavbách - od hlinìné malty,
omítky, mazaniny pro podlahy, drnù ke krytí høebenù a sklípkù, a po výplnì hrázdìné stìny...
V tomto irím pohledu se uívala po staletí na celém území, pøedevím ve venkovském prostøedí i kdy známe i klasicistní patrové domy mìstské (Slavkov, Uherský Ostroh) postavené z nepálených
cihel nebo hlíny dusané do bednìní.
Mnoství archeologických nálezù ukazuje, e hlína byla ji od prehistorických dob dùleitým
stavebním materiálem ve spojení s pletenými konstrukcemi, které jí byly omazány. Tento zpùsob
konstrukce stìn se udrel a do naeho století, pøedevím na hospodáøských stavbách - stodolách
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a kolnách (Petrov u Stránice). U od støedovìku se hlinìná mazanice pouívala té ve spojení
s roubenou konstrukcí, kterou v silné vrstvì chránila.
Pokud jde o stavby s masivní hlinìnou zdí, tedy o hlinìnou architekturu v uím slova smyslu, není
její stáøí u nás dosud objasnìno. Blátové domy, sypanice, etc. jsou sice zmiòovány ve 14. - 15. století
(tedy v období, kdy jsou archeologickým výzkumem doloeny i v západní Evropì), nevíme vak,
zda ji tehdy zaèaly nahrazovat starí konstrukce døevohlinìné zvlátì na jihovýchodní Moravì
v oblastech bezprostøednì navazující na jádro podunajské oblasti. Výbìr hlíny jako stavebního
materiálu tu vyplýval i z pøírodních podmínek - nedostatku kvalitního stavebního døíví na stranì
jedné a dostatku spraových hlín ideálních pro hlinìnou stavbu. Nejstarí dochovanou známou
hlinìnou stavbou u nás je jádro komory domu se udrem v Pouzdøanech (HO) pocházející ze 16. století.
Vìtina naich staveb ovem nepøesahuje svým stáøím tøetí ètvrtinu 18. století. Pocházejí tedy z doby,
kdy zapoèal (i díky stavebním a protipoárním tereziánským naøízením) masivní nástup hlinìných
konstrukcí, které se roziøovaly na úkor konstrukcí roubených.
Rozíøení hlinìných konstrukcí v tradièních hlinìných regionech jiní Moravy v prvních desetiletích 19.století zachycují mapy stabilního katastru (u staveb zakreslených rùovì mùeme pøedpokládat právì tento stavební materiál). Z hlediska hlinìných staveb nás tìchto mapách zajímá i vyznaèení
hliníkù, situovaných obvykle na okraji vsi, odkud se brala hlína na stavbu a které mnohde dodnes
tvoøí nápadný terénní útvar.
V oblasti podunajského hlinìného domu na jiní a støední Moravì byly rozíøeny pøedevím tøi
základní technologie - nabíjená stavba - dusaná do bednìní, ruènì hnìtené války - kladené buï
klasovitì do zdi nebo pìchované mezi døevìnými deskami podobnì jako nabíjenice - a nepálená
cihla - tvarovaná pomocí døevìné formy a suená na slunci, která se jako jediná rozíøila i mimo
tradièní hlinìnou oblast. V posledních letech se podaøilo na znojemsku objevit a dokumentovat
u nás dosud nepopsanou techniku nakládání - vrstvení.
Hlinìné stavby byly obvykle opatøeny hlinìnou omítkou a vápennou lièkou. To znesnadòuje identifikaci pouité technologie. Tak zùstává skryta napø. válková konstrukce øady starích obytných
staveb na Hané (kupø. známých domù se udry z Pøíkaz u Olomouce, kde hlinìná omazávka kryje
i roubení svìtnice). Pøedevím hospodáøské stavby - komory a stodoly bývaly ovem ponechány
rené. V tom pøípadì se vak mnohde chránily okenní a dveøní otvory alespoò obíleným ambránovým rámem. U hlinìných staveb bývá vyzdvihována mìkkost forem - dùm z hlíny byl jakoby rukou
uhnìtený, s neostrými kouty i nároími, s jednolitì masivní a vdycky nápadnì tlustou zdí... (V.Mencl).
Specifický výtvarný charakter hlíny se uplatòuje zvlátì na takových útvarech jako je udro nebo
udr.
Mimo nadzemní hlinìné konstrukce je tøeba se zmínit i o obilních - zboních jamách a sklípcích
hloubených v zemi. Sklípky - lochy bývají èasto situovány pode dvorem usedlosti nebo pøímo pod
samotným obytným stavením a hlína z nich vytìená byla snad uívána na stavbu.
Pálená cihla se objevuje na venkovì nejdøíve v bohatích oblastech - na Hané u od tøicátých let
19. století - ale i zde se v té dobì uívala pouze pro ulièní prùèelí, respektive jejich obklad. Nepálená hlína byla kontinuálnì uívána venkovskými a malomìstskými staviteli jetì ve 20. - 30. letech
20. století, jak ukazují i èetné stavební protokoly, a znovu se objevila pøi nedostatku stavebního
materiálu po druhé svìtové válce, kdy se posléze tradice hlinìné stavby vytratila v konkurenci
s moderními materiály. Dosud pøesto tvoøí podstatnou èást stavebního fondu vesnic a malých mìst
v tradièních oblastech, kde se modernizaèní úsilí posledních desetiletí soustøedilo pøedevím na vnìjí
úpravy. Obrací-li se dnes tedy ná zájem opìt hlinìné architektuøe a konstrukcím, mìli bychom jej
zamìøit nejen na stavby památkového zájmu, ale z ekologického hlediska na dalí pøeití a rehabilitaci
dochovaných hlinìných staveb.
Moderní hlinìná architektura u nás se dosud nemùe pochlubit mnostvím realizací. Prùkopníkem je bezesporu praská Skupina ekologické architektury v èele s architektem Petrem Suskem.
Díky iniciativì SOVAMM (Spoleènosti pro obnovu vesnice a malého mìsta) a brnìnské fakulty architektury byla zaloena Danubian Earthen Architecture Network sdruující odborníky z podunajské
oblasti; její první mezinárodní setkání spojené se semináøem se konalo v kvìtnu 1994 v Pøíkazích.
***
Hlína, stavební materiál po nìm dennì lapeme, vznikla z mateøské horniny pùsobením øady sil
Hlína
spojených s klimatickými podmínkami - vody, vìtru, ledovcù, zmìn teploty... i vegetace, organismù
jako
a zemìdìlské èinnosti èlovìka. Zjednoduenì øeèeno se skládá z minerálních èástic (z nich èást,
stavební pøedevím ty vìtí, jsou inertní), vody, organických a plynných èástic (vzduchu).
metriál
Z mineralogického pohledu je dùleité zastoupení a druh jílu, který váe vodu a pùsobí jako
pøírodní pojivo spojující jednotlivé èástice hlíny. Bez jílu nejde z hlíny stavìt. Hraje stejnou roli jako
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cement v betonu. Jíl má ovem (druh od druhu) i negativní vlastnosti - dobøe sice odolává deti, ale
patnì kapilární vlhkosti, zpùsobuje smrování a roztahování hlíny v závislosti na pøítomnosti vody.
Nejlepí hlíny mají minimální mnoství jílu s maximální lepivostí.
Vlastnosti, které nás u hlíny jako stavebního materiálu pøedevím zajímají jsou granulometrické
(tj. velikost èástic), plasticita (tj. mnoství vody, které je tøeba pøidat, aby hlína pøela do stavu
plastického a následnì tekutého), stlaèitelnost a koheze. Tyto vlastnosti, tím i vhodnost hlíny pro
urèitou technologii resp. kvalitu hlíny ve stávající konstrukci, zjiujeme øadou testù - od jednoduchých terénních po sloité laboratorní. Ve vìtinì oblastí s tradièní hlinìnou architekturou vystaèili
místní lidé pøi výbìru hlíny se zkueností a jejich znalosti rozhodnì nemùeme v naí pøetechnizované dobì podceòovat.
Chceme - li stavìt z hlíny máme v podstatì tøi monosti:
- hlína v lokalitì stavby je dobrá a postaèí pøizpùsobit projekt její kvalitì
- hlína v dané lokalitì je nevhodná a pouijeme hlínu z jiné lokality, která lépe vyhovuje nárokùm
projektu
- místní hlínu upravíme
Pro správné rozhodnutí musíme vycházet z vlastností hlíny (resp. z vlastností kterých chceme dosáhnout stabilizací), ekonomie projektu, pøedpokládané technologie a nároènosti údrby...
Pøed obdobné rozhodování jsme postaveni chceme-li zachránit stávající stavbu.
Kvalitu øady hlín je mono výraznì zlepit stabilizací. Neexistuje ovem ádný zázraèný stabilizátor, který by vyøeil vechny problémy. Hlavními cíli stabilizace jsou - zlepení mechanických vlastností, koheze, zmìn objemu v závislosti na vodì, odolnost proti erozi (pøedevím vodou a vìtrem).
Máme v zásadì tøi monosti jak zasáhnout do textury a struktury hlíny, tedy tøi stabilizaèní procedury:
mechanickou, fyzikální a chemickou.
V prvém pøípadì se jedná pouze o manipulaci s hlínou - stlaèení, udusání (nohama, nástroji èi
strojem), èím mizí póry a blokují se kapilární kanálky. Ve druhém pøípadì se modifikuje textura
pøidáním minerálních látek (napø. i jiné hlíny), vláken (organických - napø. sláma, plevy, zvíøecí
chlupy - syntetických); mùeme rovnì dodat energii (napø. ohøátím na 100-200o C). V pøípadì
chemické stabilizace se ji mìní atomová a molekulární struktura materiálu (cementem, vápnem,
ivicí....).
Podle vlastností se rùzné hlíny hodí pro rùzné typy konstrukcí. Následující èlenìní vychází z klasifikace
hlinìných konstrukcí CRATerre.

A/ Hlína suchá a vlhká
Hloubené konstrukce
Z kompaktní hlíny v jejím pøírodním stavu hloubené konstrukce. Mohou to být obydlí èi hospodáøské skladovací prostory, hloubené shora èi vodorovnì (ve svahu). Vyskytují se v jiní Evropì,
Turecku, severní Africe; pozoruhodná jsou tradièní obydlí v Èínì, kde ze ètyø stran shora vyhloubeného dvora vybíhá øada vodorovnì vyhloubených klenutých prostorù. V naem prostøedí k tìmto
stavbám mùeme pøiøadit zemnice, vinné sklepy, sklípky a zboní jámy.
Izolaèní hlinìná vrstva
Sypaná vrstva pøírodní hlíny. Uplatòuje se pøedevím na støechách a to jak u podzemních, tak
nadzemních obydlí; u nás tvoøí v tradièním prostøedí napø. krycí vrstvu sklepù.
Hlinìná výplò
Hlína v suchém stavu slouí jako výplò jiné nosné konstrukce - napø. pøímo nasypaná do keramických tvarovek nebo uloená v pytlích jako výplò jednoduché hrázdìné konstrukce. Dávnou tradici
má hlinìná výplò mezi dvìma kamennými èi cihelnými stìnami; byla pouita u øady øímských staveb i u známé èínské zdi.
Vyøezávané cihly, bloky, drny
Hlína dobrých pøirozených vlastností, prorostlá koøínky a mnohdy vèetnì travnatého povrchu
(drny byly pouívány v tradièním stavitelství i u nás i kdy pouze ke krytí zídek, høebenù nebo sklepù
- i kdy ne v tak výrazném zastoupení jako v severských zemích) mùe být vyøezávána pøímo
z povrchu. V pøípadì kvalitních hlín se takto mohla hlína tìit do znaèné hloubky. Výhodou hlinìné
cihly nebo bloku je, e je lze pouít ihned po vyøezání. S tímto typem konstrukce se setkáváme na
severu Evropy, v jiních státech USA a jiní Americe, v Asii i Africe.
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Komprimovaná hlína
Vlhká hlína se dusá do forem nebo do bednìní nebo se stlaèuje lisy. Tím se redukuje propustnost a pórovitost tohoto na vodu citlivého materiálu.
Konstrukce masivní stìny dusané do posuvného bednìní, k ní patøí i nae moravské nabíjenice (známá té pod názvy: pìchovanica, pichovanice, sypanice, tluèenica aj.), má dlouhou tradici. Tradièní pìchovadlo i bednící desky byly døevìné a mìly øadu lokálních variant. Otvory se vynechávaly pøi stavbì. Pøi dusání bylo a je nutno peèlivì udusat zeï pøi bednìní. Vzniká tak velmi
kvalitní povrch, který se v nìkterých oblastech (napø. ve Francii) ponechával bez dalí povrchové
úpravy. Na hlinìné stìnì je pak jasnì èitelný postup konstrukce po vrstvách odpovídajících výce
bednících desek proloených vápennou vrstvou i otvory po døevìných pøíèlích, kterými byly desky
fixovány.
V podunajské oblasti je tato konstrukce obecnì rozíøena od støední a jiní Moravy a jiního
Slovenska pøes dolní Rakousy, Maïarsko a Ukrajinu a po západní Rumunsko a panonskou èást
Jugoslávie.
První stavby takto postavené známe z vykopávek starovìkého Karthága. Díky karthagincùm se
tato technika dostala i na pyrenejský poloostrov. Ve støedovìku ji nalézáme v severní Africe i bývalých
øímských provinciích v Evropì (známé jsou zvlátì britské vykopávky). V severní Africe v zemích
Maghrebu pro ni uívali názvu tabya, jemu odpovídá panìlské tapia, tapial a tápi, taapi
v Provence. Tyto názvy ukazují na zøejmý arabský vliv v rozíøení této technologie. Oproti tomu název pisé (piset, pizay), bìný ve Francii pochází z latinského pi/n/sare, tj. roztloukat, tlouci; pokud
víme, je zmiòován a k r.1562 v Lyonu. Podle nìkterých badatelù pøeilo pisé ve Francii od antiky.
Zda pisé mohli zavést ve svých provinciích Øímané, je zatím nevyøeenou otázkou. Evropské rozíøení
této technologie rozsahu øímských provincií nicménì odpovídá.
Ze 16.století pochází i nejstarí známá nabíjená stavba u nás - komora renesanèního domu se
udrem v Pouzdøanech (Ho).
K vìtímu rozíøení dusané konstrukce pravdìpodobnì dolo a na zaèátku novovìku.
S evropskými kolonisty se rozíøila do Ameriky i Austrálie.
Zvlátností mezi historickými konstrukcemi dusaných stìn je bednìní z kuláèù, uívané v Èínì.
Dusaná hlína byla první konstrukcí, které se dostalo koncem 18.století pozornosti novodobých
architektù. Prvním z nich byl François Cointreaux, jeho spisy se staly populární nejen ve Francii, ale
i v dalích evropských zemích a v zámoøí.
V naem století byla vyvinuta øada moderních bednìní i dusadel, princip konstrukce vak zùstává nezmìnìn.
Vedle stavby kompaktní zdi do bednìní známe tradièní i novodobé dusání cihel èi blokù do
forem. Obdobného efektu lze dosáhnout pomocí ruèního nebo strojního lisu.

B/ Plastická a tekutá hlína
Tvarovaná hlína
Hlína v plastickém stavu je pøímo tvarována ruènì do zdi silné 5-7 cm. Tyto konstrukce známe
z èerné Afriky nebo Mexika, kde pýchary ve tvaru velké baòaté nádoby se vrství z hlinìných pletených copánkù. K tìmto stavbám lze pøiøadit stavby z Ghany a Beninu, vrstvené z vìtích kusù hlíny
rovnì modelovaných pøímo na zdi pouze rukama.
Vrstvená hlína
Tìstovitá hlinìná smìs, promíená obvykle se slamou nebo plevami a prolapaná dobytkem
nebo nohama, se vrství vidlemi do masivní zdi bez pomoci bednìní. V Evropì ji známe z Anglie pod
jménem cob, z Francie jako bauge, i z podunajské oblasti - napø. z jihozápadního Slovenska ze
itného ostrova. U nás zasluhují pozornost nakládané stavby objevené na znojemsku, pøedevím
výjimeèný soubor pozdnì barokních lisoven v atovì. Nejobvyklejím a nejjednoduím zpùsobem
vrstvení je nakládání smìsi vidlemi. Ve Francii - v Bretagni a ve Vendée - se nìkdy den pøedem
pøipravovaly kusy smìsi zvané bigot. V severním Jemenu se pøedem prohnìtené hlinìné koule
silou vrhaly shora na zeï. Touto technikou byly postaveny známé a desetipodlaní domy ve støedovìkém mìstì Shibam.
Vrstvená stìna vyaduje druhotnou povrchovou úpravu, obvykle osekáním. Vysekávaly se i drobné
otvory. Vìtí se vynechávaly rovnou pøi stavbì.
Stavby z vrstvené hlíny jsou velmi kvalitní, proto opìt pøitahují pozornost, jsou podrobnì zkoumány po technické stránce a snad se doèkáme jejich znovuoivení.
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Nepálená cihla / války
Cihla suená na slunci je bezesporu jedním z nejstarích a nejrozíøenìjích stavebních materiálù.
Ve panìltinì se jí øíká adobe (co je název pøevzatý i angliètinou). Pùvod tohoto názvu je tøeba
hledat v arabském ottob a hloubìji do historie v egyptském thobe. Nejstarí nepálené cihly
byly nalezeny v Jerichu (8000 pø.n.l.).
U nás nastal boom nepálené cihly v 18. a 19.století, a to i mimo tradièní hlinìné oblasti - hlavnì v dùsledku tereziánských stavebních a protipoárních naøízení poèínaje ohòovým patentem
z roku 1751. Dalím opatøením, které pøispìlo k rozíøení nepálených cihel byl dvorský dekret z roku
1819, kterým bylo poddaným umonìno vyrábìt na svých pozemcích cihly pro vlastní potøebu i na
prodej. Pro cihlu suenou na slunci existuje nespoèet lokálních názvù - vepøovice (podle tìtin, které
se nìkdy do hlinìné smìsi pøidávaly), baèkora, buchta, egyptská cihla, kotovice, surovice, truple....
Nepálené cihly jsou pøipravovány z hustého hlinìného tìsta, do nìho se èasto pøidává sláma.
Jsou tradiènì spojovány hlinìnou maltou, která v pøípadì neomítnuté stìny mùe pùsobit erozní
problémy, je-li pouito výraznì odliného typu hlíny. Cihly mohou být tvarovány ruènì nebo pomocí formy, která mùe nebo nemusí mít dno. Na rozdíl od výe uvedených technologií je tøeba je
pøedem øádnì vysuit; potøebná doba pøitom závisí na klimatických podmínkách. Tvarová a velikostní
kála tìchto cihel je velká. Rozíøeny byly cihly kónické, známé z Peru, nebo válcové, které se znovu
objevily v Nìmecku po první svìtové válce, kde se pouívaly jako výplòové zdivo v jednoduché
døevìné rámové konstrukci (tzv. metoda Dünner, nazvaná podle jména vesnice v ní byla poprvé
pouita bývalým misionáøem, který strávil øadu let ve støední Africe; dnes se touto technikou postaví
roènì asi 350 bytù). Pozornost zasluhují ruènì tvarované cihly tvaru homole, zvané tubali, z nich
se ve východní Africe (Togo a severní Nigerie) dodnes staví pozoruhodné stavby, v mìstském prostøedí i nìkolikapodlaní, charakteristické bohatým plastickým, rovnì hlinìným, dekorem.
Na tomto místì je tøeba se zmínit o ruènì tvarovaných válcích, známých z podunajské oblasti
(Maïaøi pro nì pøevzali název od Slovanù - vályog), které u nás najdeme pøedevím na Hané
nebo na znojemsku, ale i na Slovácku. Stáøí válkové konstrukce je rovnì znaèné, i kdy nevíme, od
kdy se pouívají u nás; V.Mencl uvádí pøíklad dáckého hradu u Craiovy v Malé Valachii, kde byla
pøi vykopávkách objevena poárem vypálená válková konstrukce. Na rozdíl od nepálené cihly se
války nenechávaly øádnì proschnout a staèilo pøipravit je tìsnì pøed stavbou, co byla v naich
klimatických podmínkách nezanedbatelná výhoda. Po oschnutí pøed pouitím se znovu namáèely,
aby k sobì lépe pøilnuly, nebo do zdiva se dále nepøidávala hlinìná malta. Do zdi se kladly ikmo,
v charakteristické klasové vazbì, známé ji od antiky pod názvem opus spicatum. Zdìná válková
stavba, která se v pøípadì stodol nebo ohradních zdí ponechávala bez jinak obvyklé hlinìné omítky, je velmi pùsobivá touto strukturou.
Existuje i konstrukèní varianta, kdy se pøi konstrukci pouívalo bednìní podobnì jako pøi stavbì
nabíjené - dusané, známá z Hané nebo z Václavíkova popisu Chorvátského Grobu.
Pravoúhlé hranolové cihly tvarované do forem jsou v dlouhé historii nepálené cihly relativnì
nejmladí.
Vedle øemeslné výroby s produkcí 100 - 150 cihel na èlovìka a den jsou dnes vyrábìny ve velkém
mìøítku prùmyslovì. Nepálená cihla, vyrobená v cihelnì v pøísnì hlídaných podmínkách, je vysoce
kvalitní a pøi výrazné úspoøe energie pøevyuje v øadì vlastností pálené cihly.
Lisované cihly a tvarovky
Lisování cihly protlaèováním je technologií prùmyslovou, její princip je dávno znám z cihelen
vyrábìjících pálené cihly. Pouívá se hlína s velkým obsahem jílu (který by mìl být mení ne, kdy
se hlína vypaluje, nebo je tøeba ji upravit stabilizací - napø. asfaltem v USA v 40-50 letech), zbavená
vìtích èástic, zpracovaného do tìsta, které se následnì strojnì prolisuje. Jak stroje tak formy cihel
a tvarovek se vyskytují ve velkém mnoství variant.
Tato novodobá technologie je rozíøena ve velkém mìøítku v Nìmecku.
Litá hlína
Hlína ve stavu tekuté jemné kae mùe být lita do bednìní pro stavbu monolitických stìn jako je
tomu u betonu. Litá hlína se rovnì pouívá pro výrobu cihel, kdy nízká forma mùe být buïto
dìlena pøepákami oddìlujícími jednotlivé cihly, nebo jsou cihly z jednoho takto odlitého bloku
vyøezávány. Dalím vyuitím jsou lité podlahy a dlaby, esteticky tìící èasto z rùzné zrnitosti
a barevnosti odlitých dílù, uívané pøedevím v Indii a na jihovýchodì USA.
Jedná se bezesporu o jednu z technologií budoucnosti. Hlavní problémy spojené v tomto pøípadì se smrováním pøi vysychání je obvykle nutno øeit stabilizací.
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Sláma s hlínou -terre-paille, straw-clay
Tekutá jemná jílovitá hlinìná kae pojí v této konstrukci stébla slámy (lze pouít nejrùznìjí druhy
od obilné slámy a rákosu po rùzné druhy trav) délky 15 - 40 cm, která tvoøí podstatnou èást hmoty.
Z této slamìnohlinìné smìsi se mohou pøipravovat prefabrikované bloky, nebo ji lze pøímo uít pro
konstrukci monolitické stìny s døevìnou výztuí. Vyuívá se rovnì pro konstrukce podlah.
K novodobým slamìnohlinìným konstrukcím mùeme pøiøadit tradièní konstrukce ze slámy ztuené hlinìnou kaí namotané na døevìných kolících nebo tyèích. Uívalo se jich hojnì v západní
Evropì od pozdního støedovìku pro výplnì v hrázdìné stìnì, kde se kladly do døevìného rámu
vodorovnì i svisle (Claude Perrault odvozuje od tìchto torques francouzský název pro hlinìnou
mazanici torchis); uívalo se jich i pro konstrukci stropu. Takovéto hlinìné povaly najdeme i u nás,
pøedevím u hospodáøských místností. Obì tyto konstrukce dnes ijí v modernizované podobì.
Je tøeba zmínit i doky habánských staveb na jihozápadním Slovensku, které se namáèely pøed
osazením na støechu v øídkém blátì.
Mazanice, lepenice
Døevohlinìné konstrukce provází èlovìka u od nejstarích dob. Jílovitá hlinìná smìs obvykle
smíená se slamou nebo jinými rostlinnými vlákny slouí k omazání døevìné (nebo jiné rostlinné)
výztue, která mùe mít nejrùznìjí formu - v naich podmínkách pletené stìny tvoøené obvykle
kostrou vertikálních tyèí vodorovnì propletených ohebným proutím nebo pány, která je i èastou
výplní v hrázdìné stìnì; mùeme jmenovat i pro nás exotické husté bambusové klece nebo konstrukce kupolí a stropù s výztuí z palmových listù.
V naich podmínkách doprovází hlinìná omazávka rovnì ji od støedovìku konstrukci roubenou (J.kabrada upozornil na dochované zbytky mazanice roubené místnosti na hradì Kaperku).
Omazávka srubu mùe být silná a kolem 15 cm, pro její pøichycení slouily døevìné kolíky (jekování). V oblastech na rozhraní rozíøení domu roubeného a hlinìného bývá ohození srubu do koichu i odrazem obcházení stavebních naøízení pøikazujících budovat domy zdìné a touhy vyrovnat se majitelùm zdìných domù. Hlinìná omazávka srubu mìla ovem starí nespornou funkci izolaèní, tepelnou a protipoární - dùleitou zvlátì u obytných místností, dokud v nich zùstával dymný
provoz, a u pýcharù - komor, a ji samostatných nebo zaèlenìných do konstrukce domu. Horní
sýpková komora bývala nìkdy uzavøena roubenou klenbou; vedle této archaické konstrukce známe i bednìné komory vloené do konstrukce krovu, tzv. lepence (známé zvlátì z jiních Èech
a Hané), které byly rovnì opatøeny silnou vrstvou hlinìné izolaèní mazanice.
*****

Údrba,
obnova
a
návrh
hlinìných
staveb

Kdy je hlinìný dùm dobøe a chytøe postaven, nepotøebuje obvykle dalí ochranu.
Hlavními nepøáteli jsou pro nìj voda a vítr. V oblastech s èastým detìm potøebuje dostateèný
pøesah støechy, tam kde nad detìm pøevauje vítr, jako v arabských zemích, se setkáme s plochými
hlinìnými støechami nebo kupolemi.
Má-li dùm dobrou èepici je tøeba, aby mìl i nohy v suchu. Je zapotøebí odvést vodu co nejrychleji od stavby, nové stavby nestavìt v dolíku, kam stéká voda z okolí, vhodným zpùsobem
upravit patu zdi. Èastá je kamenná podezdívka, nìkdy v kombinaci s pálenou cihlou.
Proti pùsobení vnìjích vlivù se mùe hlinìná stìna zabezpeèit nejrùznìjím zpùsobem. Pokud je
ponechána neomítnutá, její povrch se po èase pùsobením povìtrnosti stabilizuje a dále nedegraduje, pokud na nìj nepùsobí dalí erozní vlivy - rostliny, ivoèichové nebo chybný architektonický
detail (napøíklad nevhodnì navrený pøedsazený sokl zpùsobující odskakování deových kapek
zpìt na zeï). Nìkteré druhy konstrukcí - jako dobøe provedená nabíjená stìna, kterou je nutno více
udusat pøi bednìní - jsou proti erozi odolnìjí a vydrí bez jakékoli povrchové úpravy neuvìøitelnì
dlouhou. U stìny zdìné z nepálených cihel mohou nastat problémy, je-li pouito pro maltu odliného typu hlíny ne pro cihly, take oba povrchy nestejnomìrnì degradují, co usnadòuje pùsobení
vody.
Dynamika eroze se nìkdy zpomaluje vtlaèováním oblázkù nebo cihelných úlomkù, v severských
zemích se také vtlaèovala do títu sláma, která pak vypadá jako svislé doky.
Povrch hlinìné stìny vyaduje pravidelnou údrbu. Místa degradovaná erozí je tøeba zavèas
doplnit hlinìnou mazaninou, aby èasem nedolo a k naruení nosnosti zdi.
V naich podmínkách se hlinìné stavby, pøedevím obytné, obvykle omítaly. Hlinìnou zeï je
pøitom tøeba omítat a je její povrch stabilizován. Pro lepí pøichycení omítky se povrch zdi nìkdy
drsnil rýhováním nebo jiným naruením povrchu. Obvykle se uívalo omítky hlinìné (pro ni je tøeba
dostateènì kohezní hlíny), nìkdy vápenné, èasto s koneènou úpravou vápennou lièkou. Líèení
bylo i sociální událostí (opakovalo se zpravidla jednou nebo dvakrát do roka - nejèastìji pøed
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velikonocemi a pøed posvícením; stavení tak nabývalo èistého, sváteèního vzhledu). Pozoruhodné
jsou mnohovrstvé hlazené hlinìné omítky známé z Maroka, pøipomínající umìlý mramor.
Na mnoha místech svìta se setkáme s plastickým hlinìným dekorem povrchu zdi, který obvykle
mimo funkci dekorativní pomáhá i rychle odvést vodu s povrchu. V naem tradièním stavitelství
zasluhuje pozornost tzv. Murl, známý pøedevím z vykovska. Prsty jedné ruky se do vlhké hlinìné
omítky vytváøel vìjíøovitý reliéf, tvoøící svislé pásy.
Existuje øada chemických prostøedkù k ochranì hlinìné stìny. Ne vechny vak proly dlouhodobým testováním; jsou známy pøípady, kdy po nìkolika letech po impregnaci dolo k masivnímu
odlupování vrchní vrstvy. Chemická impregnace je navíc obvykle drahá, take se k ní pøistupuje
pouze pøi záchranì malovaných povrchù, nároèných hlinìných reliéfù atp. Jinak je vdy bezpeènìjí provést nìkterou z výe uvedených staletími provìøených tradièních úprav.
Pro hlinìnou stavbu jsou velkým nebezpeèím cementové a neprodyné omítky, které se bohuel
u nás ji od doby první republiky velmi rozíøily. V pøípadì tvrdé vodonepropustné omítky se toti
jemnými trhlinami, jejich vzniku nelze zabránit dostává do nitra zdi voda, která z ní ale nemùe
uniknout.
V porovnání s ostatními typy konstrukcí jsou toti ty, které jsou postaveny z nepálené hlíny daleko
více citlivé na pøítomnost vody, která pokud do stavby pronikne mùe ji zcela znièit. Nadmìrná
vlhkost zvlátì v patì zdi je zvlátì nebezpeèná a mùe ohrozit její nosnost; voda rovnì vymílá
z hlíny lepící jílové èástice. Mùe do stavby proniknout z povrchu stìn nebo vzlínáním.
Protoe nikdy nemùeme zcela zabránit pronikání vody do konstrukce, musíme zvolit takové
úpravy povrchù, které umoní její opìtovné rychlé vypaøení. Nejedná se pouze o úpravy povrchu
stìn; závanou chybou jsou i nepropustné podlahy a bezprostøedního okolí stavby, èasto zcela
zalitého do asfaltu. Reakcí a objevení se vlhkých skvrn na omítce bývá provedení neprodyného
obkladu soklu, který vak pouze zvýí hladinu kapilární vlhkosti ve zdi.
Citlivým místem v hlinìné konstrukci, zvlátì není-li zdìná jako nabíjená nebo vrstvená stìna, je
nároí. Zpevòovalo se vkládáním døevìné armatury, vyzdìním nebo proloením vrstvami vápenné
malty.
Dùleitý je rovnì tvar, rozmístìní a úprava otvorù v hlinìné zdi. Pøíliná kumulace otvorù nebo
pøíli krátké pøeklady mohou zpùsobit trhliny. Otvory citlivé na zatíení a erozi byly jako choulostivá
místa konstrukce zvlá upravovány. U nás bylo u rených staveb èasté olíèení ambránového pruhu kolem oken a dveøí, kterému se pøipisovala i magická síla zamezení vstupu zlých duchù do domu.
Pouívaly se døevìné nebo cihelné rámy nebo se otvor ztuoval proloením vápennou maltou.
Hlinìná stavba je díky citlivosti na vodu a roztanosti materiálu jako ivá bytost, která neustále
dýchá a hýbá se.
Jak vyplývá z výe popsaných vlastností hlíny je tøeba ji kombinovat s materiály s obdobnou
roztaností a stlaèitelností. Nemá se ráda s betonem, který není ohebný a na rozdíl od hlíny se nehýbe vùbec; nevhodný betonový pøeklad nebo pilíø pro podepøení stavby mùe zpùsobit trhliny nebo
dokonce její destrukci. Pouití betonu pøi povrchové úpravì vyvolá zpravidla erozní problémy.
Pøi kadé patologické zmìnì zdi, trhlinách, výraznì erodovaných místech, zvýené vlhkosti nebo
objevení solí, musíme hledat pøedevím pøíèinu této zmìny. Snaíme-li se léèit symptomy, nikoli to co
je vyvolává, mùeme stav stavby jedinì zhorit. Øeení odstraòující pøíèinu bývají levnìjí a úèinnìjí
a lze jimi dosáhnout trvalejího výsledku. Vdy je napø. lepí najít zdroj vody a odvést ji ne trvale
sniovat její hladinu, odstranit neprodyné povrchy a upravit okolí stavby ne provádìt drahou
elektroosmózu. (Rozsah vìtrné eroze urèíme nejlépe pozorováním stavby hodinu po deti, kdy se
jasnì vymezí místa atakovaná detìm.)
Jsou-li ve stavbì trhliny, nemusí to být jetì nebezpeèné. Mohou existovat od jejího vzniku nebo
být starého pùvodu a ji ustálené. Chování trhliny vzhledem ke zmìnám roèních období je tøeba
pozorovat alespoò est mìsícù. Na u nás èasto pouívaných sádrových koláèích poznáme sice,
zda se trhlina pohnula, ale dalí její pohyb (opìtné staení, støídavé klesání...) nemùeme sledovat.
Pøestoe existuje øada sloitých pøístrojù, je nejednoduím a velmi efektivním øeením naèrtnutí dvou
paralelních èar v místech, kde se trhlina rozvírá a kolmice na jejím konci, které umoòují snadné
odmìøování rozdílù.
Opravdu nebezpeèné jsou situace, kdy je oslabena pata zdi nebo se vychyluje mimo tìitì.
V tom pøípadì musíme jednat rychle. Jinak se vdy vyplatí øádné a dùkladné pozorování a analýza,
do nich je tøeba zahrnout nejen samotnou stavbu, ale i její irí okolí (konfiguraci terénu, zeleò,
problémy sousedních staveb etc.).
***
Snad se nám podaøilo ukázat jak nesmírnì tvárným materiálem je nepálená hlína v celé íøi
konstrukèní a výtvarné rozmanitosti od masivní blokové stavby podunajského domu amorfní v obryse
14

a barvou abstrahované, jak ji známe z moravského venkova, tektonické strohosti a racionálnosti
neomítnuté stavby z pisé a po køehká hrnèíøská díla exotických pýcharù... Na mnoha místech
zbývají dnes z pùvodního bohatství hlinìné architektury u jen trosky. Pouze pokud se nám podaøí
zmìnit pøezíravý vztah a nedùvìru k hlínì, bude mít hlinìné architektonické dìdictví anci na pøeití. S ním mají anci i znovuoivené hlinìné techniky.
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mapa rozíøení hlinìných konstrukcí dle CRATerre
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hlinìné konstrukce dle klasifikace CRATerre: A monolitické konstrukce *
01 hloubené konstrukce * 02 litá hlína * 03 vrstvená hlína * 04 tvarovaná hlína
* 05 komprimovaná hlína *** B zdìné konstrukce * 06 dusané bloky *
07 komprimované bloky * 08 øezané bloky * 09 vyøezávané cihly - drny *
10 hlína lisovaná protlaèováním * 11 strojovì vyrobené nepálené cihly *
12 ruènì vyrobené nepálené cihly * 13 ruènì tvarované nepálené cihly ***
C strukturální výplnì * 14 hlinìná mazanice na podpùrné konstrukci * 15 hlína
navíjená na tyèích * 16 sláma s hlínou - terre-paille - straw-clay * 17 hlinìná
výplò - * 18 krycí vrstva hlinìné mazanice
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3
4

5

hliník: 3 - Slatina, è.o. Brno - mapa stabilního katastru z roku 1824 zachycuje
na severovýchodním okraji historického jádra vsi hliník, z nìj bylo postaveno;
hlinìné stavby jsou na mapì vyznaèeny rùovou (resp. èervenou) barvou *
4 - Pøíkazy (okr. Olomouc) - prostor oputìného hliníku * 5 - atov (okr. Znojmo)
- typická svislá stìna hliníku naznaèuje kvalitu hlíny
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6

7

8

9

hloubené kostrukce: 6 - Mohelno (okr.Tøebíè) - interier hloubeného sklepa;
dobová kresba z poèátku 20.století * 7/9 - atov (okr.Znojmo) - interier
hloubených sklepù; pohlednice z tøicátých let * 8 - Vykovec (okr. Uherské
Hraditì) - zemnice kopanièáøe Vlka, pohlednice z poèátku 20.století

HLINÌNÁ ARCHITEKTURA - BUDOUCNOST TISÍCILETÉ TRADICE

10

11 12

13

14

15

16

izolaèní hlinìná vrstva / vyøezávané cihly, bloky, drny: 10 - N. Harisdstad,
Heidal (Norsko) skupina roubených staveb s hlinìnou støechou * 11 - Lesní
Jakubov (okr. Tøebíè), èp. 22 - ohradní zeï zdìná z kamene na hlinìnou
maltu krytá hlinìnou kápí s netøesky * 12 - Hluboèany (okr. Vykov), èp. 64
- sklípek krytý izolaèní hlinìnou vrtvou * 13 - Konice (okr. Znojmo) - hlinìnou
vrstvou krytý sklep * 14 - Popice (okr.Znojmo) - øada sklepù opatøených
krycí izolaèní hlinìnou vrstvou * 15 - Svéradice (okr. Klatovy) - sklípek krytý
drny * 16 - St. Brice, Courcevey (Champagne, Francie) - dùm postavený
z øezaných hlinìných cihel carreaux de terre
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17

18 19

20

21

22

23 24

komprimovaná hlína - dusaná do posuvného bednìní: 17 - Maroko tradièní konstrukce dusáním do posuvného bednìní - pisé * 18 - Peru stavba z dusané hlíny * 19 - konstrukce z hlíny dusané do bednìní; arabská
kresba ze 17. století * 20 - stavba z dusané hlíny - pisé; J.Rondelet: Traité
théorique et pratique de l'art de bâtir, 1830 * 21 - Marráke (Maroko) - El
Badi, královský palác; stavba z dusané hlíny s dobøe patrnými otvory po
døevìných táhlech bednìní * 22 - Hroznová Lhota (okr.Hodonín) - stavba
nabíjené chalupy; fotografie z roku 1910 * 23 - Albon (Dauphiné, Francie)
- stavba z dusané hlíny - pisé s pouitím moderního bednìní a dusadla
* 24 - Francie - stavba z dusané hlíny - pisé na kamenné podezdívce
s typickou úpravou nároí z pálených cihel
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25

26

27 28 29
30 31 32 33

komprimovaná hlína - dusaná do posuvného bednìní: 25 - Zarazice
(okr.Hodonín) - nabíjená stìna s hlínou vymazanými otvory po døevìných
pøíèných táhlech bednìní * 26 - Zarazice (okr.Hodonín) - nabíjená stìna
s otvory po døevìných pøíèných táhlech bednìní * 27 - Marlieux - Leger
(Dauphiné, Francie) - detail cihelné úpravy nároí pisé * 28 - Apprieu
(Dauphiné, Francie) - detail nároí pisé zpevnìného proloením vrstvami
malty * 29 - Francie - pisé z tenkých vrstev hlíny proloených vrstvami
malty * 30 - Maroko - konstrukce z dusané hlíny * 31 - Marráke (Maroko)
- El Badi, královský palác; konstrukce z dusané hlíny * 32 - Maøatice
(okr. Uherské Hraditì) - vinná búda z tenkých vrstev dusané hlíny *
33 - Sieciechowice (Kraków, Polsko) - komora z vysokých vrstev dusané
hlíny s cihelným ztuením nároí
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34

35

36

37

38

39

komprimovaná hlína - dusaná do posuvného bednìní: 34 - Dezóuet
(Maroko) - kasbah * 35 - Tagounite (Maroko) * 36 - Niebla (panìlsko) maurské hradby mìsta * 37- St. Didier d'Aussiat (Bresse, Francie) - holubník
* 38 - St. Genis sur Menthon (Bresse, Francie) - zemìdìlská usedlost *
39 - Montceaux (Lyonais, Francie) - zemìdìlská usedlost
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40

41

42 43 44
45

46

komprimovaná hlína - dusaná do posuvného bednìní: 40 - Val de Saone
(Francie) - klasicistní zámek z "pisé" * 41 - Le Pin (Dauphiné, Francie) klasicistní mìanský dùm z "pisé" * 42 - Dolomieu (Dauphiné, Francie) kola
a radnice z "pisé" * 43 - F. Cointreaux: Traité sur la construction en terre
crue - návrh prùèelí mìanského domu z roku 1787 * 44 - Domaine de la
Terre, l'Isle d'Abeau (Lyonnais, Francie) - bytový dùm postavený z pisé
v roce 1985; architekti Odile Perreau-Hamburger, Jean-Michel Lavat,
M.Monteanu * 45 - Domaine de la Terre, l'Isle d'Abeau (Lyonnais, Francie)
- bytový dùm postavený z pisé v roce 1984; architekti Françoise Jourda,
Giles Perraudin * 46 - Domaine de la Terre, l'Isle d'Abeau (Lyonnais, Francie)
- bytový dùm postavený z pisé v letech 1982-85; architekt Jean Vincent
Berlottier
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47

48

49

50

51

52 53

komprimovaná hlína - dusaná do posuvného bednìní: 47 - Maøatice
(okr. Uherské Hraditì) - nabíjená stavba vinné búdy * 48 - Zarazice
(okr. Hodonín) - nabíjená stodola * 49 - Maøatice (okr.Uherské Hraditì) nabíjená stavba vinné búdy z 18. století * 50 - Pouzdøany (okr. Bøeclav) renesanèní dùm s nabíjenou komorou ze 16. století * 51 / 52 / 53 - Prùhonice
(okr. Praha - západ) - Rybáøská bata - experimentální stavba z nepálené
hlíny; dokonèení roku 1997 - detaily konstrukcí z dusané hlíny; architekti
Petr Suske, Jiøí Jake, Michal Havelka, Marek Tichý - SEA (Skupina ekologické
architektury)
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54

55

56

57 58

59 60 61

vrstvená hlína: 54 - Dolný Peter (Slovensko) - nakládaná stavba vinné
búdy s pleteným títem * 55 - Vendée (Francie) - rákosem krytá chalupa bourrine - se stìnami z hlinìných nakládaných blokù bigots * 56 technologie výstavby nakládané stìny; kresba z roku 1947 * 57 - Martovce
(Slovensko) - stavba nakládaného hlinìného domu - zdi pøipravené
k pøezimování * 58 - Martovce (Slovensko), èp. 9 - postup stavby hlinìného
nakládaného domu * 59 atov (okr. Znojmo) - pozdnì barokní lisovna
postavená z nepálené hlíny technikou nakládání * 60 - atov (okr. Znojmo)
- detail typicky zaobleného nároí nakládané lisovny s dobøe patrnými
technologickými vrstvami * 61 - Anglie - tradièní metoda stavby z nepálené
hlíny vrstvením - "cob"
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62

63 64

65

66

67

68

vrstvená hlína: 62 - Dolný Peter (Slovensko) - nakládaná stavba vinné
búdy s pleteným títem * 63 / 64 - Dulovce (Slovensko), èp. 599 - dùm
postavený z nepálené hlíny technikou nakládání s vyplétanými (zèásti
omazanými) títy a høebenovou vaznicí podepøenou sochou *
65 - Kingsbridge (Devon, Anglie) - dùm postavený technikou vrstvení hlíny
- cob * 66 - Dolný Peter (Slovensko) - nakládané vinné búdy s pleteným
títem * 67 - usedlost - mas nedaleko Saintes Maries de la Mer (Camargue,
Francie) * 68 - Bessin (Issigny) (Normandie, Francie) - dùm postavený
z vrstvené hlíny - bauge
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69 70 71
72

73

74

75

76

77

nepálená cihla: 69 - Skýcov (Slovensko) - suení nepálených cihel * 70 - Bielá
Voda (Slovensko) - suení nepálených cihel * 71 - stavba z nepálených
cihel - egyptská freska * 72 - výroba nepálených cihel pomocí døevìné
formy * 73 - Egypt; vesnice u Asuánu - vernakulární stavby z ruènì
vyrobených nepálených cihel - adobe * 74 - Nìmecko - technologie
výroby nepálených cihel; kresba z roku 1947 * 75 - Nìmecko - výroba
nepálených cihel ve 40. letech * 76 - Reims (Francie) - výroba a suení
nepálených cihel * 77 - Nìmecko - stavba metodou Dunner ve dvacátých
letech
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78

79

80 81 82 83
84

85 86

nepálená cihla: 78 - Priepasné (Slovensko), èp. 75 - podélnì prùjezdná
stodola z rených nepálených cihel s køíovými vìtracími prùduchy *
79 - Drslavice (okr. Uherské Hraditì) - suení vepøovic; foto z poèátku
20. století * 80 - Høivínùv Újezd (okr. Zlín) - patrová komora z rených
nepálených cihel s obílením udra v pøízemí a vstupu do horní komory *
81 - Bøezùvky (okr. Zlín), èp. 68 - títové prùèelí domu z rených nepálených
cihel s obíleným ambránovým pruhem kolem oken * 82 - Pøíkazy
(okr. Olomouc) - døevìná výztu zdiva obnovené stodoly * 83 - Grenade
sur Garonne (region de Toulouse, Francie) - pilíø z nepálených cihel *
84 - Kaòovice (okr.Zlín), èp. 23 - usedlost s komorou z rených nepálených
cihel; dùm usedlosti a samostatná komora s hlinìnou omítkou a vápennou
lièkou * 85 - Pøíkazy (okr. Olomouc) - detail zdiva z nepálených cihel na
kamenné podezdívce * 86 - Odrlice (okr. Olomouc), èp. 4 - suírna
chmele z rených nepálených cihel (na kamenné podezdívce s korunní
øímsou z pálených cihel)
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87

88

89

90

91

92

války / opus spicatum: 87 - Nìmèice nad Hanou (okr. Prostìjov) - detail
struktury ohradní zdi z válkù kladených jako opus spicatum * 88 - Hruka
(okr. Prostìjov) - detail zdiva stodoly z válkù s vystøídáním sklonu po tøech
vrstvách * 89 - vábenice (okr. Vykov) - detail zdiva stodoly z válkù
dusaných do bednìní s hlinìnou omítkou a vápennou lièkou * 90 - Slup
(okr. Znojmo); èp. 74, 76 - stodoly zdìné z válkù * 91 - Modrá (okr. Uherské
Hraditì) - detail ohradní zdi z válkù dusaných do bednìní * 92 - Slup
(okr. Znojmo), èp. 49 - stodola zdìná z válkù
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93 94 95
96 97 98 99
100 101 102 103

lisované cihly a tvarovky / litá hlína: 93 - Domaine de la Terre, l'Isle d'Abeau
(Lyonnais, Francie) - bytový dùm postavený ze stabilizovaných lisovaných
blokù v letech 1982-85; architekt Uriel Moch, Georges Chavanne, Patrice Carle
* 94 - Domaine de la Terre, l'Isle d'Abeau (Lyonnais, Francie) - bytový dùm
postavený ze stabilizovaných lisovaných blokù s vìí z pisé v letech 1982-85;
architekt Jean-Vincent Berlottier * 95 - Prùhonice (okr. Praha - západ), Rybáøská
bata - stabilizované lisované cihly * 96 - konstrukce klenby z nepálených
cihel * 97 - Mali - lisování cihel pomocí ruèního lisu * 98 - Nové Mexiko, USA mechanizovaná výroba litých øezaných cihel * 99 - Castellet (Var, Francie) stavba z lisovaných stabilizovaných blokù * 100 - Silves (Portugalsko) - stánek
postavený v osmdesátých letech * 101 / 102 / 103 - Prùhonice (okr. Praha západ), Rybáøská bata - experimentální stavba z nepálené hlíny dokonèená
roku 1997 - ukázka lisování cihel na pracovním semináøi a detaily interierù
ze stabilizovaných lisovaných cihel; architekti Petr Suske, Jiøí Jake, Michal
Havelka, Marek Tichý - SEA (Skupina ekologické architektury)
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104

105 106

107

108

109

hlinìná architektura ve stavebních archivech a neovernakulární
architektura na Moravì: 104 - Uherský Ostroh (okr. Uherské Hraditì) návrh
"typového" domku povodòové ètvrti z roku 1911 v Ostroském Pøedmìstí,
ing.Mrkva * 105 - Nìmèice nad Hanou (okr. Prostìjov), èp. 35 - dùm se
sýpkovým polopatrem s kvalitním geometrizujícím stavitelským prùèelím
z prvních desetiletí tohoto století * 106 - Uhøièice (okr. Prostìjov), èp. 55 detail klasicizujícího prùèelí * 107 - Pøíkazy (okr. Olomouc) - plán z obecního
archivu - hospodáøské køídlo s arkádovým náspím * 108 - Kvaèice,
è.o. Uherský Ostroh (okr. Uherské Hraditì) Nákres na postavení obytného
domu * 109 - Uherský Brod (okr. Uherské Hraditì), èp.1005 - povodòová
stavba postavená pøed první svìtovou válkou; návrh veden snahou
navázat na tradièní lidovou architekturu
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110

111

112

113

114

115

soudobá hlinìná architektura: 110 - Domaine de la Terre, l'Isle d'Abeau
(Lyonnais, Francie) - experimentální obytná ètvrt postavená v letech 1982-85
* 111 - Grenoble (Dauphiné, Francie) - maison de 24 heures - interier stavby
postavené bìhem 24 hodin v universitním kampusu skupinou CRATerre *
112 - Hassan Fathy - projekt domu z nepálených cihel; pastel kolem roku 1970
* 113 - Prùhonice (okr. Praha - západ), Rybáøská bata - experimentální
stavba z nepálené hlíny dokonèená roku 1997; architekti Petr Suske, Jiøí Jake,
Michal Havelka, Marek Tichý - SEA (Skupina ekologické architektury)*
114 / 115 - USA - La Luz, vilová ètvrt z roku 1970; architekt A.Predock
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116 117 118 119
120 121 122 123
124

125

pálená cihla v kombinaci s cihlou nepálenou / smíené konstrukce:
116 - atov (okr. Znojmo) - cihly vypalované v obecním hliníku * 117 - Pøíkazy
(okr. Olomouc) - detail provázání nároí domu z pálených a nepálených
cihel * 118 - Odrlice (okr. Olomouc), èp. 7 - detail prùèelí s obkladem
z pálených rených cihel * 119 - Køídlùvky (okr. Znojmo) - portikus se sloupy
z cihelných tvarovek * 120 - Monteln (Valée du Tarn, Francie) - tít
z nepálených cihel zakonèených øímsou z odstupòovaných pálených taek
* 121 - Bievre - Valloire (Dauphiné, Francie) - detail nabíjené stìny s lícem
z vrstev pálených cihel a na koso kladených kamenných valounù *
122 - Caraman (region de Toulouse, Francie) - detail okénka usedlosti
s ostìním z pálených cihel * 123 - Pøíkazy (okr. Olomouc) - kamenná
podezdívka zdi z nepálených cihel oddìlená dvìma vrstvami pálených
cihel * 124 - Kuèerov (okr. Vykov) - zeï stodoly z vepøovic s korunní
øímsou z na koso kladených pálených cihel * 125 - Pøíkazy (okr. Olomouc),
èp. 26 - arkádové náspí z vepøovic s klenebními pasy z pálených cihel
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126

127

128

129

130

131

sláma s hlínou: 126 - Vaujours (Anjou, Francie) - stropní poval
z hlinoslamìných válkù (pallissons, rollons) hrázdìného domu
z 15.-17. století * 127 - Francie - stropní poval z hlinoslamìných válkù - tyèí
obtoèených v hlínì naputìnou slamou (pallissons, rollons) *
128 - Sobotitì (Slovensko) - habánský dvùr ji s neobnovenou støechou ze
slámy naputìných hlínou * 129 - Guénin, Koh-Koet (Bretagne, Francie) stìna z hlinoslamìných válkù - rouleaux * 130 / 131 - Ungersheim (Alsasko,
Francie); Ecomusée dAlsace - dùm z roku 1561 z Ried s výplní hrázdìné
konstrukce tvoøenou hlinoslamìnými války
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132

133

134

135 136

137

138 139

døevohlinìné konstrukce / hlína na strukturální výplni: 132 - Domfrontais
(Juvigny) (Normadie, Francie) - hrázdìná konstrukce s pletenou výplní
s hlinìnou omazávkou * 133 - hrázdìná stodola s pletenou výplní s hlinìnou
omazávkou * 134 - konstrukèní detail hrázdìné konstrukce s pletenou výplní
omazanou hlínou * 135 - Dolný Peter (Slovensko) - nakládaná hlinìná stìna
s pleteným jádrem * 136 - Lanèár (Slovensko) - pletená konstrukce stodoly
s hlinìnou omazávkou * 137 - Vitray en Beauce (Francie) - pletená stìna
s hlinìnou omazávkou * 138 - Gers (Nogaro) (Francie) - hrázdìná konstrukce
s výplní ze pánù a hlinìnou omazávkou* 139 - Neaupartie (Pays dAuge,
Normandie, Francie) - hrázdìná konstrukce s hlinìnou výplní - torchis
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140

141

142 143 144 145
146

147

døevohlinìné konstrukce / výplò hrázdìní: 140 - Vlènov, m.è. Kojiny
(okr. Uherské Hraditì) - vinná búda jednoduché hrázdìné konstrukce
s hlinìnou výplní * 141 - Podbranè (Slovensko) - jednoduchá rámová
konstrukce podélnì prùjezdné stodoly s výplní z nepálených cihel *
142 - Sobotitì (Slovensko) - hrázdìná konstrukce habánského domu *
143 - tefanov (Slovensko) - hrázdìná stìna stodoly z roku 1873 s výplní
z válkù * 144 - Coupesarte, Pays dOuche (Normandie, Francie) - detail
hrázdìné stìny panského dvora * 145 - Pays dOuche (Normandie, Francie)
- detail hrázdìné stìny * 146 - Francie - hrázdìný dùm z okolí Rouen*
147 - Makov (okr. Cheb), èp. 9 - hrázdìný pýchar zemìdìlské usedlosti
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148

149

150

151

soudobé døevohlinìné konstrukce: 148 / 149 / 150 / 151 - Roïalovice
(okr. Nymburk) - vlastní dùm døevohlinìné konstrukce s døevohlinìnými
reliefy, architekt Jiøí Vorel
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152

153 154

155

156 157

158

159 160

døevohlinìné konstrukce / mazanice / lepenice: 152 - stavby z Kolchidy a Frygie,
ilustrace dle Vitruviova popisu ; Vitruve: Les dix livres d'architecture corrigés et
traduits par Claude Perrault (1684) * 153 - Lenartov (Slovensko) - býv. èp. 62 komora - sypanec - v hlinìném koichu s kláterní roubenou klenbou * 154
- Záboøí (okr. Èeské Budìjovice) - pýchar s odkrytou lepencovou konstrukcí
* 155 - Damníkov (okr.Svitavy) - srub s hlinìnou omazávkou s vtlaèovanými
keramickými støepy pro lepí pøichycení omítky * 156 - Kobeøice (okr. Opava)
- roubený pýchar s izolaèní vrstvou hlinìné omazávky * 157 - Rostìnice
(okr.Vykov), èp. 51 - lepenec vloený do krovu * 158 - Pøíkazy (okr.Olomouc),
èp. 26 - hlinìná omazávka roubené jizby * 159 / 160 - Lenartov (Slovensko),
býv. èp. 49 - roubená komora - sypanec v koichu; hlinìná omazávka z
roku 1908 pokrývá i vstupní dveøe
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161

162

163

164

165

166

døevohlinìné konstrukce / mazanice / lepenice: 161 - Vitanov (okr. Chrudim)
- krèková stavba * 162 - Knínice u Boskovic (okr. Blansko), èp. 116 - archaický
roubený dùm v hlinìném koichu * 163 - Knínice u Boskovic (okr. Blansko),
èp. 20 - roubený dùm v koichu ze 2. pol. 18. století s komorou s roubenou
klenbou * 164 - elechovice nad Døevnicí (okr. Zlín), èp. 81 - roubený dùm
s polodymnou jizbou v koichu * 165 - eleice (okr. Brno - venkov) èp. 23 a 76
- dvojice domù s renesanèním jádrem se udry, z nich èp. 23 s roubenou
jizbou v koichu * 166 - Èistá u Litomyle (okr. Svitavy) - dùm s roubenou
dymnou jizbou ze 16. století krytou silnou vrstvou hlinìné omazávky
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167

168

169

170

171

172

hlinìné stavby a voda: 167 - Hradèovice (okr. Uherské Hraditì) spolehlivou ochranu tradièní hlinìné stavby zajioval dùkladný pøesah
dokové støechy * 168 - Staøechovice (okr. Prostìjov) - hlinìná zeï krytá
indelovou støíkou * 169 - Hrubá Vrbka (okr. Hodonín) hlinìný dùm s korunou
zdi stabilizovanou povìtrnostními vlivy po odstranìní støechy *
170 - vábenice (okr. Vykov) - obvodové zdi stodoly z válkù s korunou
stabilizovanou povìtrnostními vlivy * 171 - Nové Mexiko (USA) - tradièní
pueblo; ploché hlinìné støechy jsou úèinnou ochranou hlinìné stavby
v suích oblastech s pøevládajícím rizikem vìtrné eroze. * 172 - Sluín
(okr. Prostìjov) - prudký proud deové vody pronikající dírou ve støee
zpùsobí vdy váné poruchy hlinìného zdiva
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173

174 175

176 177 178 179
180

181

hlinìné stavby a voda: 173 - Omenie (Slovensko), èp. 594, 596 - soutka mezi
domy upravená pro rychlý odtok vody * 174 - Sucháò (Slovensko), èp. 93 kamenný dùm z roku 1883 s charakteristickou úpravou hlinìného okapního
chodníèku a schodù * 175 - Pøíkazy (okr. Olomouc) - úèinnou ochrannou
paty zdi je kamenný sokl * 176 - Vènov (okr. Uherské Hraditì), èp. 65 - dùm
s hlinìným okapním chodníèkem * 177 - Louka (okr. Hodonín), návesní
zvonièka - odtoku deové vody napomáhá i seikmení stìn * 178 - Louka
(okr. Hodonín), návesní zvonièka - charakteristickým výtvarným prvkem
tradièní stavby je podrovnávka sledující sklon terénu * 179 - Sudomìøice
(okr. Hodonín) - obílená stìna domu s modrým podrovnáním a èervenou
lemující linkou * 180 - Bobo- Djulasso (Horní Volta), meita - seikmení stìn
zvyující odolnost proti vodní i vìtrné erozi; úprava paty zdí umoòující rychlý
odtok vody * 181 - Nìmèice nad Hanou (okr. Prostìjov), èp. 35 - hrueò
vysazená pøed domem prý napomáhala udret hlinìnou stavbu suchou
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182

183

184

185

186 187 188

úprava povrchu hlinìných staveb: 182 - Jankovice (okr. Uherské Hraditì) hlinìná stìna s diagonálním rýhováním a dobøe rozeznatelnými vrstvami
hlinìné omítky a vápenné lièky * 183 - Zlámanec (okr. Uherské Hraditì),
èp. 18 - dùm v pøízemí opatøený hlinìnou omítkou s bílým lemováním otvorù;
sýpkové polopatro z nepálených cihel ponecháno rené * 184 - Karle
(okr. Svitavy), èp. 75 - hlinìná omazávka srubu s vtlaèovanými støepy, hlinìnou
omítkou a vápennou lièkou * 185 - Kaòovice (okr.Zlín), èp. 23 - tradièní zpùsoby
úpravy prùèelí: komora z rených nepálených cihel s obílenými ambránami,
dùm usedlosti omodøený s bílými ambránami, samostatná patrová komora
obílená s modrým podrovnáním * 186 - Jekovice (okr. Vykov) - obnova
stodùlky z nepálených cihel a hlinìných omítek * 187 - Zlámanec (okr. Uherské
Hraditì), èp. 18 - detail úpravy dveøního otvoru * 188 - Jemen - zeï
z nepálených cihel s obílením otvorù a spar
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189 190 191
192 193 194
195

196

úprava povrchu hlinìných staveb: 189 - Chanchan (Peru) - hlinìný reliéf
ze stìny chrámu; model z výstavy v Centre Pompidou v roce 1981 *
190 - Timimoun (Alírsko) - finální úprava povrchu metanými hlinìnými
koulemi * 191 - Západní Afrika - plastický geometrický dekor zdí vesnického
domu * 192 - Zinder (Nigerie) - plastický hlinìný ornament fasády moderního
soudobého domu * 193 - Kostice (okr. Bøeclav) - malovaný svérázový dekor
z roku 1913 * 194 - Tvrdonice (okr. Bøeclav) - svérázový dekor udra *
195 - Kostice (okr. Bøeclav) - ploný florální a rozvilinový ornament *
196 - Lysovice (okr. Vykov), èp. 31 - dekor vtlaèovaný prsty do vlhké hlinìné
omítky Murl; plastické oblouèky na vnìjích fasádách napomáhají
rychlému odtoku deové vody z povrchu zdi
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197

198

199

200 201

202

203

arkádové náspí / portikus: 197 - Zamárdi (Maïarsko) - mìkce modelované
hlinìné arkádové náspí zèásti druhotnì podezdìné z pálených cihel *
198 - Køídlùvky (okr. Znojmo), èp. 7 - arkádové náspí z cihelných tvarovek
* 199 - Plavé Vozokany (Slovensko), èp.207 - zkrácený portikus * 200 - Tihány
(Maïarsko) - zaputìný zkrácený portikus s høibovitým obloukem *
201 - Niedersoultz (Rakousko) - arkádové náspí domu rekostruovaného
v muzeu v pøírodì * 202 - Pøíkazy (okr. Olomouc), èp. 26 - arkádové náspí
z nepálených cihel s pasy z cihel pálených * 203 - Oberschützen
(Burgenland, Rakousko), èp. 99 - arkádové náspí
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204 205 206 207
208

209

210

211

udro: 204 - Týnec (okr. Bøeclav) - jednoduchý výstupek udra s malovaným
ornamentálním dekorem z konce 19.století * 205 - Nová Lhota (okr. Hodonín),
èp. 95 - vstupní udro domu * 206 - Èástkov (okr. Uherské Hraditì) - patrová
komora se vstupním udrem * 207 - Brodek (okr. Pøerov) - vstupní udro statku
- ebraèka * 208 / 209 - Pohranice (Slovensko), èp. 80, 148 - hloubkovì
orientované za sebou øazené domy se vstupními udry * 210 - Hronské K¾aèany
(Slovensko), èp. 548 - udro s odstupòovaným nástavcem * 211 - Starý Tekov
(Slovensko), èp. 258 / 259 - zdvojené vstupní udro
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212

213 214

215

216

217

218

udr: 212 - Pøíkazy (okr. Olomouc), èp. 50 - dùm usedlosti se udrem s komorou
v patøe * 213 - Cholina (okr. Olomouc) - hanácký udr s komorou v patøe *
214 - Smrice (okr. Olomouc), èp. 5 - hanácký udr s komorou v patøe *
215 - Velký Týnec (okr. Olomouc), èp. 111 - udr s renesanèním oblouèkovým
títem * 216 - Josef Mánes: udry na Hanácké vesnici * 217 - Cholina (okr.
Olomouc), èp. 54 - dùm usedlosti se udrem s komorou v patøe *
218 - Pøíkazy (okr. Olomouc), èp.26 - podélnì orientovaný dùm usedlosti se
udrem s komorou v patøe pøedstupujícím pøed støední vstupní síò
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219 220 221
222

223

224

225

udr: 219 - Troskotovice (okr. Znojmo) - dùm se udrem s renesanèním jádrem
* 220 - Uherèice (okr. Bøeclav), èp. 32 - radnice mìsteèka se udrem
s renesanèním jádrem * 221 - Lysovice (okr. Vykov), èp. 21, 22, 23, 72 náves se souvislou øadou domù s rohovými udry vykovského typu *
222 - Kuèerov (okr. Vykov), èp. 12 - dùm zalomené dispozice s rohovým
udrem * 223 - Lysovice (okr. Vykov), èp. 31 - dùm zalomené dispozice
s rohovým udrem s lepencovou komorou vloenou do podstøeí
a charakteristickým odsazením dokové støechy * 224 - Rostìnice
(okr. Vykov) - domy s rohovými udry vykovského typu * 225 - Lysovice
(okr. Vykov), èp. 33 - dùm zalomené dispozice s rohovým udrem
s lepencovou komorou vloenou do podstøeí
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Rejstøík
A
adobe 8, 12. See also konstrukce: nepálená
cihla; nepálená cihla
Afrika 7, 10, 11, 12
severní 10, 11
západní 44

Albon (Francie) 21
Alírsko 44
Amerika 6, 8, 10, 11, 12
Anglie 6, 7, 8, 11, 12, 26, 27
Apprieu (Francie) 22
Arabové 7
dusané konstrukce 7, 21, 23
nepálená cihla 12

archeologické nálezy 7
èeské zemì 8
dusané konstrukce 7
nepálená cihla 7
starovìk
Egypt 6
Karthago 7, 11
Øecko 7
støedovìk
Anglie 7, 11
Francie 7

B
baèkora 12. See also konstrukce: nepálená cihla:
vepøovice; nepálená cihla; vepøovice
Bam (Irán) 6
bambus 13. See also výztu
bauge 11, 27. See also konstrukce: vrstvená
hlína; nakládání; vrstvená hlína
bednící desky 11. See also bednìní
bednìní
6, 7, 8, 9, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 30. See also
dusané konstrukce: bednìní
desky 21
posuvné 7, 11, 21, 22, 24, 25
pøípory 21
z kuláèù 11

Belgie 8
Benin 11
Berlottier, Jean-Vincent 24, 31
Bessin (Issigny) (Francie) 27
beton 14
rizika 14

Bielá Voda (Slovensko) 28
Bievre - Valloire (Francie) 34
bigot 11, 26. See also konstrukce: vrstvená hlína; vrstvená hlína
bloky
dusané 17
hlinìné 26
komprimované 17
øezané 17
slamìnohlinìné 13
stabilizované 8, 31
vyøezávané 20

architekti

Berlottier, Jean Vincent 24, 31
Carle, Patrice 31
Chavanne, Georges 31
Cointreaux, François 8, 24
Le Corbusier 8
Fathy, Hassan 8, 33
Havelka, Michal 25, 31, 33
Jake, Jiøí 25, 31, 33
Jourda, Françoise 24
Lavat, Jean-Michel 24
Moch, Uriel 31
Monteanu, M. 24
Mrkva, ing. 32
Perraudin, Giles 24
Perrault, Claude 39
Perreau-Hamburger, Odile 24
Predock, A. 33
Speer, Albert 8
Suske, Petr 9, 25, 31, 33
Tichý, Marek 25, 31, 33
Vorel, Jiøí 38
Wright, Frank LLoyd 8

architektonické dìdictví 6, 8, 9

GAIA 8
obnova staveb 10. See also stavby: stávající: obnova

architektura 7. See also hlinìná architektura
archivy
stavební 32. See also stavební archivy

arkádové náspí 45. See also náspí
armatura

døevìná 14. See also konstrukce: výztu; výztu

asfalt 12
Asie 6, 7, 10
Asuán (Egypt) 28
Athény (Øecko) 7
Augustus 7
Austrálie 6, 8, 11

Bobo- Djulasso (Horní Volta) 42
Bøezùvky (ÈR) 29
bourrine 26. See also konstrukce: vrstvená hlína; vrstvená hlína
Bretagne 11. See also Francie
Brodek (ÈR) 46
buchta 12. See also konstrukce: nepálená cihla:
vepøovice; nepálená cihla; vepøovice
búdy
vinné 22, 25, 26, 27, 37

C
Caraman (Francie) 34
Carle, Patrice 31
Carr, Robert 7
carreaux de terre 20. See also konstrukce: vyøezávané cihly, bloky, drny; vyøezávané cihly
Castellet (Francie) 31
celohlinìné stavby 6. See also stavby: celohlinìné
cement 10
rizika 14

cena stavby 6. See also ekonomické aspekty
Centre de Recherche et dApplication Terre
8. See also CRATerre
Centre Pompidou 6, 44. See also Hlinìná architektura: výstava: Centre Pompidou 1981
cihla
konická 12. See also cihla: nepálená: konická
lisovaná 12, 31. See also konstrukce: lisované cihly a
tvarovky; lisované cihly a tvarovky
výroba 12

nepálená 9, 28, 29, 34. See also konstrukce: nepálená cihla; nepálená cihla
konická 12
válcová 12
války 9, 30. See also konstrukce: války; války
pálená 9, 13, 34. See also konstrukce: pálená
cihla; pálená cihla
obklad 9. See also obklad: pálená cihla
suená na slunci 7, 9, 28. See also nepálená cihla

cihly

lité, øezané
výroba 31. See also konstrukce: litá hlína; litá hlína
vyøezávané 17, 20. See also konstrukce: vyøezávané
cihly, bloky, drny; vyøezávané cihly, bloky, drny

citlivost na vodu 14. See also vlivy: vlhkost; vlivy:
voda; voda
cob 11, 26, 27. See also konstrukce: vrstvená
hlína; nakládání; vrstvená hlína
Cointreaux, François 8, 11, 24
vliv 8, 11, 22

Le Corbusier 8
Coupesarte (Francie) 37
CRATerre 8, 16, 17, 33. See also Centre de
Recherche et dApplication Terre
CRATerre-EAG 8
EAG 8
technická pomoc 8

starovìk 7
Plinius 7
Strabon 7
Vitruvius 7
stavební pøedpisy 7, 9
stavební protokoly 9

dokumentace 8. See also architektonické dìdictví
Dolný Peter (Slovensko) 26, 27, 36
Dolomieu (Francie) 24
Domaine de la Terre (Francie) 8, 24, 31, 33. See
also hlinìná architektura: souèasnost
Domfrontais (Francie) 36
domy
blátové 9

doky 13, 41, 48. See also konstrukce: støechy; støechy

máèené v blátì 13, 35. See also støechy: habánské

drny 8, 10, 17, 20. See also konstrukce: drny; vyøezávané cihly, bloky, drny
Drslavice (ÈR) 29
døevìné kolíky 13. See also jekování; konstrukce:
døevohlinìné; omazávka: pøichycení
døevìné konstrukce 7. See also døevohlinìné
konstrukce; konstrukce: døevìné
izolace 9. See also izolace

Èástkov (ÈR) 46
Èechy 33, 37, 38, 39, 40

døevohlinìné konstrukce
6, 7, 13, 27, 36, 37, 38, 39, 40. See also
hrázdìní; konstrukce: døevohlinìné; roubení

èeské zemì 7, 8. See also Èechy; Morava
Èína 6, 10, 11
èínská zeï 10
Èistá u Litomyle (ÈR) 40
ètvercové ploché cihly 7. See also cihla: nepálená; konstrukce: nepálená cihla; nepálená
cihla: ètvercové ploché cihly

Dulovce (Slovensko) 27
Dünner 12, 28. See also konstrukce: nepálená
cihla: metoda Dünner; nepálená cihla
dusaná hlína 7, 8, 22, 24, 25. See also hlína:
dusaná; komprimované konstrukce; konstrukce: dusaná hlína; nabíjená konstrukce; nabíjení

jiní 13

D
Damníkov (ÈR) 39
Danubian Earthen Architecture Network 9. See
also DEAN
DEAN 9
dekor 46. See also ornament; povrchové úpravy:
dekor
malovaný 44
neovernakulární 32
svérázový 44
ornamentální 44
plastický 14, 44
slohový 32

soudobé 38

nabíjení 9, 25
války
pìchované do bednìní 9, 30. See also konstrukce:
války; války

dusané bloky 17. See also bloky: dusané; dusání
dusané konstrukce 6, 7, 8, 22, 25. See also
komprimované konstrukce; konstrukce: dusaná
hlína; konstrukce: komprimovaná hlína
bednìní 7, 11. See also bednìní
kuláèe 11
nabíjení 9. See also nabíjení
pisé 8, 21, 24. See also pisé
vápno
míení 7, 22. See also konstrukce: dusaná hlína:
vápno; vápno

dusání 6, 10, 21. See also dusané konstrukdestrukce 14. See also patologie
ce; konstrukce: dusaná hlína
dé 7, 10, 13. See also vlivy: detì; vlivy: povìtrbloky 11. See also komprimovaná hlínostní
na; komprimované bloky; konstrukce: komprimovaDezóuet (Maroko) 23
ná hlína
diagonální rýhování 43. See also omítka: pøichycecihly 11. See also komprimovaná hlína; konstrukce:
ní
komprimovaná hlína
dlaby
do bednìní 11. See also bednìní; konstrukce:
lité 12. See also litá hlína; lití: podlah a dlaeb

dobové popisy 7

dusané konstrukce
starovìk 7
François Cointreaux 8
nepálená cihla 7
starovìk 7
protipoární naøízení 7, 9, 12

dusaná hlína: bednìní
do forem 11
otvory po døevìných pøíèlích 11. See also otvory: po
pøíporách
vápno 11. See also vápno
vrstvy 11, 22

dymný provoz 13. See also izolace: protipoární

E
EAG 8. See also CRATerre: EAG
Ecole dArchitecture de Grenoble 8. See also EAG
Ecomusée dAlsace 35. See also Ungersheim
(Francie): Ecomusée d'Alsace
Egypt 6, 8, 12, 28
egyptská cihla 12. See also cihla: nepálená; konstrukce: nepálená cihla: vepøovice; nepálená cihla; vepøovice
ekologické aspekty 6, 9
ekonomická alternativa 8
ekonomické aspekty 6, 8, 10
elektroosmóza 14. See also patologie: vlhkost; vlhkost
energetické úspory 6, 8, 12
eroze 13, 14, 41, 42. See also erozní problémy; patologie: eroze; vlivy: detì; vlivy: povìtrnostní
erozní problémy 12, 14. See also eroze
Evropa 6, 7, 10, 11
západní 8

F
Fathy, Hassan 8, 33
Francie
7, 8, 11, 13, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 39
Frygie 39

G
GAIA 8
Gers (Nogaro) (Francie) 36
Ghana 11
granulometrie 10. See also hlína: testy; vlastnosti
hlíny
Grenade sur Garonne (Francie) 29
Grenoble (Francie) 8, 33
Guénin, Koh-Koet (Francie) 35

H
habáni 13, 35, 37
habánské

støechy 13, 35. See also doky: máèené v blátì; støechy: habánské

Haná 9, 12, 13, 47. See also Morava
Havelka, Michal 25, 31, 33
historie 6, 7

18. a 19.století 7, 9
èeské zemì 9, 25, 32
20. století 8, 33. See also hlinìná architektura: souèasnost
èeské zemì 9, 32
Francie 24
baroko 7
èeské zemì 9, 11, 26
blátové domy 9
èeské zemì 8, 25
ètvercové ploché cihly 7
døevohlinìné konstrukce 7, 40
starovìk 6
dusané konstrukce 7, 11, 25
klasicismus 8, 23, 24
novovìk 11
starovìk 7

støedovìk 7, 23
François Cointreaux 8
hlinìná omazávka 7, 8
hlinìné reliefy 7
hloubené konstrukce 6
hrázdìní 7, 13
výplò 13
klasicismus 7, 8
klenby 6
mapy stabilního katastru
vyznaèení konstrukcí a hliníkù 9, 18
masivní konstrukce 7
ranný novovìk 7
mazanice 9
nepálená cihla 6, 7, 8, 12, 28, 29
novovìk 7
obklady 6, 7
pisé 8, 21, 24
piset, pizay 11
pùvod slova 11
plánová dokumentace 32
pletené konstrukce 7, 8
podezdívka 7
renesance 7, 11
èeské zemì 9, 11, 25, 47, 48
roubené konstrukce 40
slamìnohlinìné konstrukce 35
starovìk 6, 7
starovìké civilizace 6
stavební archivy 32
støedovìk 7, 9, 28
sypanice 9
tabya, tapia, tapial, tápi, taapi 11
války 12
vepøovice 12
vrstvená hlína 7
støedovìk 7

hlína

dusaná 21, 22, 23, 24, 25. See also dusané konstrukce; konstrukce: dusaná hlína
jíl 9
koheze 10
komprimovaná 17, 21, 22, 23, 24, 25
lisovaná
protlaèováním 17. See also výroba: nepálených
cihel: prùmyslová
litá 12, 17, 31. See also konstrukce: litá hlína; litá hlína
navíjená na tyèích 17, 35. See also døevohlinìné
konstrukce; konstrukce: døevohlinìné; konstrukce:
slamìnohlinìné: s výztuí; slamìnohlinìná konstrukce
pálená 6. See also cihla: pálená; konstrukce: pálená
cihla; pálená cihla
plasticita 10. See also plasticita
plastická 11. See also plastická a tekutá hlína
prorostlá koøínky 10. See also konstrukce: vyøezávané
cihly, bloky, drny; vyøezávané cihly, bloky, drny
smrování a roztahování 10. See also vlastnosti hlíny
spraová 9
stabilizovaná 12, 31
stav
plastický 10. See also plasticita; plastická a tekutá
hlína
tekutý 10. See also plasticita; plastická a tekutá
hlína
stavební materiál 9. See also vlastnosti hlíny; výbìr
hlíny
stlaèitelnost 10. See also vlastnosti hlíny
suchá a vlhká 10
sypaná 10

tekutá 11. See also plasticita; plastická a tekutá
hlína
testy 10. See also vlastnosti hlíny; výbìr hlíny
tvarovaná 11, 17. See also tvarovaná hlína
v pøírodním stavu 10
v pytlích 10
vèetnì travnatého povrchu 10. See also drny; konstrukce: vyøezávané cihly, bloky, drny; vyøezávané cihly, bloky, drny
velikost èástic 10
vlastnosti 10. See also vlastnosti hlíny
úprava 10. See also stabilizace
vlhká 11. See also vlastnosti hlíny; vlhkost
volba konstrukce (technologie) 10
vrstvená 17, 26, 27. See also konstrukce: vrstvená
hlína; vrstvená hlína
výbìr 9, 10. See also výbìr hlíny
hliník 9
zmìny objemu 10. See also vlastnosti hlíny

hliník 9, 18. See also výbìr hlíny
obecní 34
vypalování cihel 34

Hlinìná architektura

výstava
Centre Pompidou 1981 6, 44. See also Centre
Pompidou
Lisabon 1993 6

hlinìná architektura 7, 9. See also architekti; architektura

dokumentace 8
ekologické aspekty 6
ekonomické aspekty 6
historie 6, 7. See also historie
neovernakulární 32. See also stavby: neovernakulární
ochrana 8, 13. See also ochrana
souèasnost 6, 8, 21, 24, 33, 38. See also historie: 20.
století
lisované cihly a tvarovky 31
litá hlína 31
pisé 24

hlinìná kápì 20
hlinìná malta 8, 12, 20. See also malta: hlinìná; zdivo
hlinìná mazanice 9. See also konstrukce: mazanice; mazanice
na podpùrné konstrukci 17. See also døevohlinìné
konstrukce; konstrukce: døevohlinìné; konstrukce:
slamìnohlinìné; konstrukce: smíené; smíené
konstrukce

hlinìná mazanina 8. See also konstrukce: døevohlinìné; konstrukce: mazanina; mazanina
hlinìná omazávka 7, 9. See also konstrukce:
døevohlinìné; konstrukce: mazanina; mazanina; omazávka; povrchové úpravy
hlinìná omítka 8, 9, 13, 30. See also omítka:
hlinìná; povrchové úpravy
hlinìná výplò 10, 17. See also konstrukce: výplò; výplò
hlinìné copánky 11. See also hlína: tvarovaná; tvarovaná hlína
hlinìné konstrukce 6. See also konstrukce

hloubené konstrukce 6, 9, 10, 17, 19. See also
konstrukce: hloubené
sklepy 19

Hluboèany (ÈR) 20
holubník 23. See also stavby
hradby 7, 23. See also stavby
Hradèovice (ÈR) 41
hrázdìné konstrukce 10, 13. See also døevohlinìné konstrukce; hrázdìní; konstrukce: døevohlinìné; konstrukce: hrázdìní
hrázdìní 7, 10, 13, 35. See also hrázdìné konstrukce
výplò 8, 35, 37. See also konstrukce: výplò; výplò
nepálená cihla 37
války 37

Hronské K¾aèany (Slovensko) 46
Hroznová Lhota (ÈR) 21
Hrubá Vrbka (ÈR) 41
Hruka (ÈR) 30
hrueò 42. See also vlivy: okolí stavby; zvyky
høebeny
krytí 10. See also støechy

Høivínùv Újezd (ÈR) 29
Chan Chan (Peru) 7, 44
Chavanne, Georges 31
chodníèek

okapní 42. See also okapní chodníèek; úprava: paty
zdi

Cholina (ÈR) 47
chrámy 44. See also stavby

I
ICCROM 8
impregnace 14. See also stabilizace
reliefy 14. See also reliefy
rizika 14

Indie 7, 12
industralizace 8. See also hlinìná architektura:
souèasnost; soudobá hlinìná architektura; výroba
Irák 6
Iraklion (Øecko) 7
Irán 6
l'Isle d'Abeau (Francie)
Domaine de la Terre 8, 24, 31, 33

Itálie 7
izolace 13, 20, 39. See also podezdívka; úprava:
paty zdi; úprava: povrchù; vlhkost; voda
protipoární 13. See also døevohliìné konstrukce; dymný provoz; komory; lepenec; omazávka

izolaèní hlinìná vrstva 10, 20

J

Jake, Jiøí 25, 31, 33
Jankovice (ÈR) 43
Jemen 7, 11, 43
Jericho (Izrael) 6
klasifikace 17. See also klasifikace hlinìných konstrukcí jekování 13. See also døevohlinìné konstrukrozíøení 9, 16. See also rozíøení hlinìných konstrukcí
ce; konstrukce: døevìné; omazávka: pøichycehlinìné koule 11, 44. See also metané kouní; povrchové úpravy; roubené konstrukce
le; povrchové úpravy: metané hlinìné kouJekovice (ÈR) 43
le; vrstvená hlína
jíl 6, 9, 12. See also hlína: jíl; vlastnosti hlíny; vlivy:
hlinìné reliefy 7. See also reliefy
vlhkosti
hlinìné støechy 20. See also støechy
Jourda, Françoise 24
Jugoslávie 8, 11

K
Kalifornie 8. See also USA
kamenná podezdívka 6, 29. See also podezdívka; sokl: kamenný
kamenný obklad 6. See also konstrukce: smíené; obklad
kamenný sokl 7. See also podezdívka: kamenná
Kaòovice (ÈR) 29, 43
Karle (ÈR) 43
Karthágo (Tunis) 7, 11. See also starovìké civilizace: Fénièané
kasbah 23. See also stavby
Kassel (Nìmecko) 8. See also výzkum: støediska
Kaperk (ÈR) 13
keramické miniatury domù 7. See also historie:
starovìk
Kingsbridge ( Velká Británie) 27
klasifikace hlinìných konstrukcí 10, 17. See also
hlinìné konstrukce: klasifikace
klenby 6. See also kupole
hlinìné 31. See also hlinìné klenby
pasy
pálená cihla 34, 45. See also smíené konstrukce
roubené 13. See also konstrukce: roubené; omazávka; roubení

Knínice u Boskovic (ÈR) 40
Kobeøice (ÈR) 39
koheze 6, 10. See also vlastnosti hlíny
Kolchida 39
kolny 9. See also stavby
komory 9, 13, 25, 29, 39. See also stavby
komprimovaná hlína
11, 17, 21, 22, 23, 24, 25. See also hlína:
komprimovaná; hlína: stabilizovaná; hlína:
vlastnosti: úprava; konstrukce: komprimovaná
hlína
komprimované bloky 17
komprimované konstrukce 6, 7, 8
Konice (ÈR) 20
konstrukce

drny 8, 10. See also drny; vyøezávané cihly, bloky,
drny
døevìné 7. See also døevìné konstrukce; døevohlinìné konstrukce
døevohlinìné 6, 7, 9, 13, 27, 36, 37, 38, 39, 40. See
also døevohlinìné konstrukce; hrázdìní; omazávka; pletení; roubení; výplò; výztu
krèkové 40
reliefy 38. See also reliefy
dusaná hlína 6, 7, 8, 11, 22, 25. See also dusaná
hlína; dusané konstrukce; komprimovaná hlína; komprimované konstrukce
bednìní 11, 21, 22
bednìní z kuláèù 11, 21
míení vápna 7. See also vápno
nabíjení 7, 9, 11, 21, 22, 25. See also nabíjenice
otvory po pøíèlích 11, 21, 22
pisé 8, 21, 23, 24
sypanice 9. See also nabíjenice
války pìchované do bednìní 9, 30. See also války
vápno 11, 22
dusání 21. See also bednìní; dusaná hlína; dusané
konstrukce
hloubené 9, 10, 17, 19. See also hloubené konstrukce
shora 10
sklepy 19. See also sklepy

vodorovnì (ve svahu) 10
zemnice 19. See also zemnice
høebene støechy 8. See also støechy
hrázdìní 7. See also døevohlinìné konstrukce; hrázdìné konstrukce; hrázdìní
výplò 8, 13, 35, 36, 37. See also výplò
izolaèní hlinìná vrstva 10. See also izolace; izolaèní
hlinìná vrstva; sklepy
klasifikace dle CRATerre 10. See also hlinìné konstrukce: klasifikace
komprimovaná hlína 11, 25, 31. See also dusaná
hlína; dusané konstrukce; hlína: komprimovaná; komprimované konstrukce; lisované cihly a
tvarovky; stabilizace
lepenice 39, 40. See also mazanice; mazanina
lisované cihly a tvarovky 8, 12, 31. See also komprimovaná hlína
litá hlína 12
mazanice 13, 39, 40. See also døevohlinìné konstrukce; hlinìná mazanice; lepenice; mazanina
mazanina 8. See also døevohlinìné konstrukce; hlinìná mazanina; mazanina; omazávka; podlahy
monolitické 12, 13, 25, 26, 27. See also dusaná
hlína; dusané konstrukce; konstrukce: s masivní
hlinìnou zdí; vrstvená hlína
s výztuí 13, 26, 27, 36. See also døevohlinìné
konstrukce; výztu
nepálená cihla 6, 7, 8, 9, 12, 28, 29. See also cihla:
nepálená; nepálená cihla
adobe 8, 12
metoda Dunner 12, 28
metoda Dünner. See Dünner
vepøovice 12
omazávka 7, 8, 9. See also døevohlinìné konstrukce; hlinìná omazávka; mazanice; mazanina; povrchové úpravy
pálená cihla 9. See also cihla: pálená; smíené
konstrukce
pletení 8, 13, 26, 27, 36. See also døevohlinìné
konstrukce; výplò; výztu
podpùrná 17. See also výztu
rámová 37. See also hrázdìné konstrukce; hrázdìní
roubené 9, 20, 40. See also døevìné konstrukce; døevohlinìné konstrukce; roubení
klenba 13, 39
s hlinìnou omazávkou 9, 13, 39, 40. See also
izolace
s masivní hlinìnou zdí
7, 8, 9, 11, 12, 21, 23, 25, 26, 27. See also monolitické konstrukce; zdìné konstrukce
sláma 8, 13. See also sláma s hlínou; slamìnohlinìná
konstrukce; stabilizace; vlákna: rostlinná
slamìnohlinìné 8, 13, 35. See also sláma s hlínou; smíené konstrukce; výplò
s výztuí 13, 35. See also stropy: slamìnohlinìné; výplò; výztu
smíené 13, 14, 34, 35. See also døevohlinìné konstrukce
kamenné valouny 34
obklad 34
obklad z pálených cihel 9
pálená cihla 34. See also cihla: pálená
pøedpoklady 14
rizika 14
støechy 10. See also støechy
války 9, 12, 30. See also válková konstrukce
volba 10. See also stavby: návrh; testy; vlastnosti
hlíny
vrstvená hlína 6, 7, 11, 26, 27. See also nakládání
bloky 26
nakládání 9, 11, 26, 27

pøezimování 26
výplò 10, 12, 13, 35, 36, 37. See also døevohlinìné
konstrukce; smíené konstrukce; strukturální výplnì
pletení 36
vyøezávané cihly, bloky, drny 10, 12
výztu 13, 14, 26, 27. See also døevohlinìné konstrukce; smíené konstrukce
døevìná 29
pletená 27
zdìné 28, 29. See also cihla: nepálená; cihla:
pálená; konstrukce: s masivní hlinìnou
zdí; malta; války

kostel 8. See also stavby
Kostice (ÈR) 44
kotovice 12. See also cihla: nepálená; konstrukce:
nepálená cihla: vepøovice; nepálená cihla; vepøovice
koich 13, 39, 40. See also døevohlinìné konstrukce; izolace; omazávka
krèková stavba 40. See also døevohlinìné konstrukce; konstrukce: døevohlinìné
Kréta 7
kruhová obydlí 6. See also historie
krycí vrstva hlinìné mazanice 17. See also mazanice
krycí vrstva sklepù 10. See also izolaèní hlinìná
vrstva; sklepy
krytí zídek 10. See also drny; vyøezávané cihly,
bloky, drny
Køídlùvky (ÈR) 34, 45
Kuèerov (ÈR) 34
kupole 6, 13. See also klenby
hlinìné 13, 33

Kvaèice (ÈR) 32
kvalita hlíny 6. See also hlína: výbìr; vlastnosti hlíny

L
La Luz

vilová ètvrt 33. See also USA

Lanèár (Slovensko) 36
lateres 7. See also histoire: nepálená cihla
Lavat, Jean-Michel 24
Le Pin (Francie) 24
Lenartov (Slovensko) 39
lepenec 13, 39, 48. See also døevohlinìné konstrukce; izolace; udr
lepenice 13, 39, 40. See also konstrukce: lepenice; mazanice; mazanina
Lesní Jakubov (ÈR) 20
Lezoux (Francie) 7
Libanon 7
líèení 13. See also povrchové úpravy
lièka
vápenná 13, 29, 30, 42. See also vápenná lièka; vápno

lis 11. See also komprimovaná hlína; lisované cihly
a tvarovky; výroba
ruèní 31, 11
strojní 11

Lisabon (Portugalsko) 6
lisované cihly 12, 31
lisované cihly a tvarovky 12, 31. See also bloky:
stabilizované; cihla: lisovaná; komprimovaná
hlína; komprimované konstrukce
lisovny 11, 26. See also stavby

litá hlína 12, 17, 31. See also hlína: litá; konstrukce:
litá hlína
lití
do bednìní 12
podlah a dlaeb 12

lokální stavební materiál 6
Louka (ÈR) 42
Lyon (Francie) 7, 8
Lysovice (ÈR) 44, 48

M
Macon (Francie) 8
Maïarsko 8, 11, 12, 45
Maghreb 11. See also Afrika
magie 14. See also zvyky
maison de 24 heures 33. See also CRATerre; hlinìná architektura: souèasnost; klenby
Mali 7, 31
malta 8, 14. See also hlinìná malta; konstrukce:
zdìné
hlinìná 8, 12, 13, 20

Mánes, Josef 47
manufaktura 8. See also stavby
mapy stabilního katastru 9, 18. See also historie; hliník
Marlieux - Leger (Francie) 22
Maroko 14, 21, 22, 23
Marráke (Maroko) 21, 22
Martovce (Slovensko) 26
Maøatice (ÈR) 22, 25
mas 27. See also stavby
masivní hlinìné konstrukce 6, 7, 21. See also
konstrukce: s masivní hlinìnou zdí
mastaba 6. See also stavby
Makov (ÈR) 37
maurské stavby 7. See also Arabové; pyrenejský
poloostrov
Mayotte 8
mazanice 9, 13, 17, 39, 40. See also døevohlinìné
konstrukce; hlinìná mazanice; lepenice; mazanina; omazávka
mazanina 8, 13. See also døevohlinìné konstrukce; hlinìná mazanina; mazanice; omazávka; podlahy; povrchové
úpravy
hlinìná 8

meita 7, 42. See also stavby
Mencl, Václav 8, 9, 12
metané koule 44. See also hlinìné koule
metoda Dünner 12, 28. See also Dünner; konstrukce: nepálená cihla: metoda
Dünner
Mexiko 11
Mezopotámie 6
mikroklima 6. See also vlastnosti hlíny
mineralogie 9. See also testy; vlastnosti hlíny
Moch, Uriel 31
moderní hlinìná architektura 8, 11. See also
historie: 20. století; hlinìná architektura: souèasnost
èeské zemì 9

modernizace tradièních hlinìných konstrukcí 7, 21
Modrá (ÈR) 30

Mohelno (ÈR) 19
novodobé technologie 12. See also hlinìná
monolitické konstrukce 17. See also dusaná
architektura: souèashlína; konstrukce: monolitické; vrstvená hlína
nost; industralizace; soudobá hlinìná architekMontceaux (Francie) 23
tura
Monteanu, M. 24
O
Monteln (Francie) 34
Morava
Oberschützen (Rakousko) 45
6, 8, 9, 11, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48 obklad 7, 9, 34. See also povrchové úprajihovýchodní 9
vy; smíené konstrukce
Mrkva, ing. 32
cihelný 9
Murl 14, 44. See also omítka: hlinìná: plastická
doky 13
kamenný 6
pálená cihla 34
rizika 14

N

N. Harisdstad, Heidal (Norsko) 20
obnova 10, 43. See also stavby: stávající: obnova
nabíjená konstrukce 9, 11, 22. See also dusaná
ochrana 8, 41, 42. See also stabilizace; stavby:
hlína; dusané konstrukce; dusání; konstrukce:
stávající: ochrana
dusaná hlína; nabíjení; nabíjenice
chemické prostøedky 14
nabíjená stavba 9, 11. See also nabíjená konstrukodolnost
ce
proti erozi 10. See also eroze; vlastnosti hlíny
nároí 14. See also nároí; úprava: nároí
Odrlice (ÈR) 29, 34
nabíjení 7, 11, 21, 22. See also dusání
ohòový patent 12. See also protipoární naøízení
nabíjenice 11. See also dusané konstrukohradní zdi 30, 41. See also stavby
ce; konstrukce: dusaná hlína; nabíjená konokapní chodníèek 42. See also úprava: paty
strukce
zdi; voda: odtok
nakládaní 9
omazávka 7, 8, 9, 13. See also døevohlinìné
nakládání 9, 11, 26. See also konstrukce: vrstvená
konstrukce; izolace; konstrukce: døevohlinìhlína; vrstvená hlína
né; lepenice; mazanice; mazanina; povrchové
nároí 14, 26, 34. See also úprava: nároí
úpravy
pálená cihla 14, 21, 22, 34. See also pálená cihla
vápno 14, 22. See also vápno
výztu 29. See also výztu

náspí 45. See also arkádové náspí; stavby
Neaupartie (Francie) 36
nejstarí hlinìné stavby 6. See also historie
Nìmèice nad Hanou (ÈR) 30, 32, 42
Nìmecko 8, 12, 26, 28
nepálená cihla 6, 7, 8, 9, 12, 28, 29. See also
cihla: nepálená; konstrukce: nepálená cihla

adobe 8. See also adobe
ètvercové ploché cihly 7
historie 7
lateres 7
nároí
výztu 29. See also nároí
rená 43. See also povrchové úpravy
ruènì tvarovaná 6, 12, 17, 28
homole 12
tubali 12
války 9
suení 28
tvarovaná do forem 6, 9, 12, 28
uití ve stavbì 7
války 12. See also války
výroba 7, 28. See also výroba
prùmyslová 12. See also industralizace
vyrobená
ruènì 17
strojovì 17
vyøezávaná z povrchu 6. See also vyøezávané cihly,
bloky, drny

netøesky 20
Niebla (panìlsko) 23
Niedersoultz (Rakousko) 45
Nigerie 8, 12, 44
Nová Lhota (ÈR) 46
Nové Mexiko 8, 31, 41. See also USA

hlinìná 13, 36, 40
vtlaèované støepy 39, 43
pøichycení 13

omítka 13. See also povrchové úpravy; úprava:
povrchù
cementová
rizika 14
hlinìná 8, 9, 13, 29, 30, 43
dekorativní 14. See also dekor
hlazená 14
plastická 14
stabilizace 13
neprodyná
rizika 14
pøichycení 13, 43
keramické støepy 39
vápenná 13

Omenie (Slovensko) 42
opevnìní 7. See also hradby; stavby
opus spicatum 9, 12, 30. See also války
ornament 44. See also dekor
osekání 11. See also vrstvená hlína
Ostroské Pøedmìstí (ÈR) 32
ottob 12. See also adobe; cihla: nepálená; konstrukce: nepálená cihla: "adobe"; nepálená cihla: adobe
otvory. See úprava: otvory
dveøní 9
dveøní a okenní
ambrány 14
obílení 9, 14
okenní 9
ostìní
pálená cihla 34
po pøíporách 21
prùduchy 29
rizika 14

ambrány 43. See also ambrány
úprava 14, 43
obílení 43

P
pálená cihla 6, 9, 34. See also cihla: pálená; konstrukce: pálená cihla; konstrukce:
smíené; obklad; smíené konstrukce
pallissons 35. See also slamìnohlinìná konstrukce
palmové listy 13. See also výztu
pata zdi

Polsko 22
Popice (ÈR) 20
portikus 34, 45. See also arkádové náspí; náspí; stavby
zaputìný 45
zkrácený 45

Portugalsko 7, 11
Pouzdøany (ÈR) 9, 11, 25
povìry 14. See also magie; zvyky
povrchové úpravy 43, 44. See also úprava:
povrchù
dekor 44
hliìnná omítka 43
hlinìná omítka 9, 29, 30
sláma 13
metané hlinìné koule 44
obklad
pálená cihla 34
omítka
pøichycení 13
vápenná 13
podrovnání 43
podrovnávka 42
rené konstrukce 9, 11, 29, 43
rizika 14
vápenná lièka 9, 13, 29, 30, 43

úprava 13. See also obklad: rizika; podezdívka; úprava: paty zdi; vlhkost; voda

patologie 14
eroze 14
soli 14
trhliny 14
vlhkost 14

Pays dOuche (Francie) 37
pìchovadlo 11
pìchovanica 11. See also nabíjená konstrukce; nabíjenice
Perraudin, Giles 24
Perrault, Claude 13, 39
Perreau-Hamburger, Odile 24
Peru 12, 21, 44
Petrov (ÈR) 9
pichovanice 11. See also nabíjená konstrukce; nabíjenice
pinsare 11. See also pisé
pisé 8, 11, 21, 23. See also dusané konstrukce:
pisé; konstrukce: dusaná hlína: pisé
piset 11. See also dusané konstrukce: pisé; konstrukce: dusaná hlína: pisé; pisé
pizay 11. See also dusané konstrukce: pisé; konstrukce: dusaná hlína: pisé; pisé
plasticita 10. See also hlína: plasticita; vlastnosti
hlíny
plastická a tekutá hlína 11. See also hlína: plastická; hlína: tekutá
plastický dekor 14. See also dekor; povrchové
úpravy; úprava: povrchù
Plavé Vozokany (Slovensko) 45
pletená výplò 7. See also výplò
pletení 7, 8, 13, 26, 27, 36. See also døevohlinìné
konstrukce; konstrukce: výplò; konstrukce:
výztu
hlinìné copánky 11. See also hlína: tvarovaná; tvarovaná hlína
tít 26, 27

plevy 10. See also stabilizace
Plinius 7
podezdívka 7, 21. See also sokl; úprava: paty zdi
kamenná 6, 7, 21, 29, 34, 42
pálená cihla 34

podlahy 8. See also mazanina
lité 12
nepropustné
rizika 14
slamìnohlinìné 13

podrovnání 42, 43. See also povrchové úpravy; úprava: povrchù
podrovnávka 42. See also podrovnání
podunajský hlinìný dùm 6. See also rozíøení
hlinìných konstrukcí
oblast 8, 9, 11

Pohranice (Slovensko) 46

Predock, A. 33
prefabrikované bloky 13. See also industralizace; výroba
Priepasné (Slovensko) 29
protipoární naøízení 7, 9. See also dobové popisy; stavební pøedpisy
protlaèování 12. See also hlína: lisovaná: protlaèováním
proutí 13. See also pletení; výplò; výztu
Provence 11. See also Francie
prùduchy 29. See also otvory
Prùhonice (ÈR) 25, 31, 33
Rybáøská bata 25

prùzkum

stavebnì technický 14

pøeklady 14. See also otvory; ùprava: otvory
rizika 14

pøezimování

vrstvené konstrukce 26. See also vrstvená hlína

Pøíkazy (ÈR) 9, 18, 29, 32, 34, 39, 42, 45, 47
pøírodní materiály 6
pøírodní podmínky 9
pueblo 41. See also stavby
pyrenejský poloostrov 11. See also Arabové; maurské stavby

R
radnice 8, 24, 48. See also stavby
rákos 13, 26. See also støechy; vlákna: rostlinná
Rakousko 11, 45
Dolní 8

recyklace 6. See also ekologické aspekty
regionální zdroje 6
Reims (Francie) 28
reliefy 7. See also hlinìné reliefy; povrchové
úpravy

døevohlinìné 38
hlinìné 44
impregnace 14. See also stabilizace: chemická

rené konstrukce 9. See also povrchové úpravy
Ried (Francie) 35
rizika

cement 14
kombinace materiálù 14
otvory 14
povrchové úpravy 14
voda 14, 41, 42

rollons 35. See also slamìnohlinìná konstrukce
Rondelet, J. 21
Rostìnice (ÈR) 39
roubená klenba 13. See also døevohlinìné konstrukce; klenby; konstrukce: døevohlinìné
roubené konstrukce 9, 13, 39. See also døevìné
konstrukce; døevohlinìné konstrukce; konstrukce: roubené; roubení
roubení 20, 39, 40. See also roubené konstrukce
jizba
s hlinìnou omazávkou 40. See also dymný provoz; izolace: protipoární
jizba dymná
s hlinìnou omazávkou 40

rouleaux 35. See also slamìnohlinìná konstrukce
rozíøení hlinìných konstrukcí 16. See also hlinìné
konstrukce: rozíøení
roztanost 14. See also jíl; vlastnosti hlíny
rozvojové zemì 8. See also zemì tøetího svìta
Roïalovice (ÈR) 38
ruènì tvarované nepálené cihly 17. See also cihla:
nepálená; nepálená cihla; výroba
ruènì vyrobené nepálené cihly 17. See also cihla:
nepálená; nepálená cihla; výroba
Rumunsko 6, 8, 11
Rybáøská bata 25, 31, 33. See also SEA
Øecko 7
øezané bloky 17. See also vyøezávané cihly, bloky,
drny
Øím (Itálie) 7
øímsa
cihelná 29
korunní 29
pálená cihla 34
taky pálené 34

S
Saint-Bonnet (Francie) 8
St. Brice, Courcevey (Francie) 20
St. Didier d'Aussiat (Francie) 23
St. Genis sur Menthon (Francie) 23
Saintes Maries de la Mer (Francie) 27
SEA 9, 25, 31, 33. See also Skupina ekologické
architektury
Seojane (Irán) 6
seikmení stìn 42. See also vlivy: povìtrnostní
Shibam (Jemen) 7, 11
schody

hlinìné 42. See also okapní chodníèek; voda: odtok

Sieciechowice (Polsko) 22
Silves (Portugalsko) 31
Skandinávie 8, 10
sklepy 10, 20. See also stavby

hloubené 19. See also hloubené konstrukce; konstrukce: hloubené
krycí vrstva 10. See also izolaèní hlinìná vrstva

sklípky 8, 9, 10, 20. See also stavby
Skupina ekologické architektury 9, 25, 31, 33. See
also SEA
Skýcov (Slovensko) 28
sláma 8, 10, 12, 13, 17, 35. See also slamìnohlinìná konstrukce; stabilizace; vlákna: rostlinná

sláma s hlínou 8, 13, 17, 35. See also konstrukce:
slamìnohlinìné; konstrukce: smíené; slamìnohlinìná konstrukce; výplò
terre-paille 8. See also terre-paille

slamìnohlinìná konstrukce 8. See also sláma s
hlínou
Slatina (ÈR) 18
Slavkov (ÈR) 8
sloupy
cihelné tvarovky pálené 34, 45. See also náspí; portikus; smíené konstrukce

Slovácko 12. See also Morava
Slovensko
8, 11, 13, 26, 27, 28, 29, 36, 39, 42, 45, 46
Slup (ÈR) 30
Sluín (ÈR) 41
smíené konstrukce 34. See also konstrukce:
smíené
nepálená cihla s obkladem z pálených cihel 9

smrování 12. See also jíl; vlastnosti hlíny
Smrice (ÈR) 47
Smyrna (Øecko) 7
Sobotitì (Slovensko) 35, 37
socha 27
sokl 13, 42. See also podezdívka; úprava: paty zdi
kamenný 7

soli

rizika 14

soudobá hlinìná architektura 33. See also hlinìná
architektura: souèasnost
SOVAMM 9
Spoleènost pro obnovu vesnice a malého mìsta
9. See also SOVAMM
spotøeba energie 6. See also ekonomické aspekty; energetické úspory
srub 13. See also konstrukce: døevìné; konstrukce:
roubené; roubené konstrukce; roubení
stabilizace 10, 11, 12, 31. See also jíl; vlastnosti
hlíny
chemická 10
fyzikální 10
mechanická 10
povìtrnostními vlivy 13, 41. See also hlinìná kápì

stabilizátor 10
stabilizované hlinìné bloky 8. See also bloky:
stabilizované
starovìk 11
starovìké civilizace 6
Èína 6, 7
egejská oblast 7
Egypt 6
Fénièané 7
Kréta 7
Mezopotámie 6
na Indu 7
pøedního východu 7
Øecko 7
Øím 7, 10
øímské provincie 7, 11
vliv 7, 11

Starý Tekov (Slovensko) 46
Staøechovice (ÈR) 41
stavby

búdy
vinné 22, 25, 26, 27, 37
bytové 24
bytové domy 31
celohlinìné 6. See also celohlinìné stavby

civilní 8
habánské 13, 37
holubník 23
hospodáøské 8, 9, 10
hradby 7, 23
chrámy 7, 44
kasbah 23
keramické miniatury domù 7
kolny 9
komory 13, 25, 29, 39
roubené 13
kostely 8
krèkové 40
kruhová obydlí 6
lisovny 11, 26
manufaktury 8
mastaby 6
maurské 7
mìstské 6, 7, 8, 12, 24, 48
meity 7, 42
náspí
arkádové 45
návrh 10
neovernakulární 32
obytné 9, 10, 13, 33
ohradní zdi 30, 41
opevnìní 7
paláce 7
patologie 14
poritkus 45
povodòové 32
pueblo 41
radnice 8, 24, 48
udr 48
sklepy 20
vinné 10
sklípky 8, 9, 10, 20
stávající
obnova 10, 13, 41, 43
ochrana 42
stodoly 8, 29, 30, 36, 37
suírny 29
koly 8, 24
pýchary 13, 37
ruènì tvarované 11
tradièní 8
venkovské 8
vernakulární
23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 42, 46, 48
vesnické 23, 25, 26, 27, 29, 30, 37, 42
vícepodlaní 7, 8, 11, 24, 33
vyznaèení na mapách stabilního katastru 9
zámky 8
zboní jámy 9, 10
zemnice 10
zvonièky 42
udr 9, 40, 47, 48
radnice 48
udro 9, 44, 46

slamìnohlinìné 13, 35. See also slamìnohlinìná
konstrukce
výztu 13

strukturální výplnì 17, 36. See also výplò
støechy 7, 10, 13, 41, 48. See also vlivy: povìtrnostní
habánské 13
hlinìné 20
ploché 13, 41

Støedomoøí 7
støedovìk 7, 11, 13. See also historie
Amerika 7

støepy 43. See also povrchové úpravy
Sudomìøice (ÈR) 42
Sucháò (Slovensko) 42
surovice 12. See also konstrukce: nepálená cihla:
vepøovice; nepálená cihla; vepøovice
Suske, Petr 9, 25, 31, 33
suení 28. See also cihla: suená na slunci
suírny 29. See also stavby
Svéradice (ÈR) 20
svéráz 44
svìtové rozíøení 6. See also hlinìné konstrukce:
rozíøení
sypanec 39. See also komory
sypanice 9, 11. See also nabíjená konstrukce; nabíjenice
Syrie 7
ambrány 14, 29, 43. See also otvory; ùprava:
otvory
atov (ÈR) 11, 18, 19, 26, 34
kabrada, Jiøí 13
kola 8, 24. See also stavby
koly
vysoké 8, 9

panìlsko 6, 7, 11, 12
pány 13, 36. See also pletená výplò
pýchary 11, 13, 37, 39. See also komory; stavby
tefanov (Slovensko) 37
tìtiny 12
vábenice (ÈR) 30, 41
védsko 6

T

taapi 11. See also dusané konstrukce; konstrukce:
dusaná hlína; tabya
Tabriz (Irán) 6
tabya 11. See also dusané konstrukce; konstrukce:
dusaná hlína
Tagounite (Maroko) 23
tápi 11. See also dusané konstrukce; konstrukce:
dusaná hlína; tabya
tapia 11. See also dusané konstrukce; konstrukce:
stavební archivy 32
dusaná hlína; tabya
stavební pøedpisy 7. See also protipoární naøízení tapial 11. See also dusané konstrukce; konstrukce:
stavební protokoly 9
dusaná hlína; tabya
stlaèitelnost 10, 14. See also vlastnosti hlíny
technická pomoc 8
stlaèování lisy 11. See also lis; lisované cihly a
Tell el-Amarna (Egypt) 6
tvarovky
tepelná setrvaènost 6. See also mikroklistodoly 8, 9, 25, 29, 30, 37. See also stavby
ma; vlastnosti hlíny
Strabón 7
terre-paille 8, 13, 17. See also konstrukce: slamìstraw-clay 13, 17. See also konstrukce: slamìnohlinohlinìné; sláma s hlínou; slamìnohlinìná
nìné; sláma s hlínou; terre-paille
konstrukce
strojovì vyrobené nepálené cihly 17. See also
testování 14. See also hlína: výbìr; vlastnosti hlíny
industralizace; výroba
testy 10
stropy
Théra (Øecko) 7

thobe 12. See also adobe; konstrukce: nepálená
cihla: "adobe"; nepálená cihla: "adobe"
Tichý, Marek 25, 31, 33
Tihány (Maïarsko) 45
Timimoun (Alírsko) 44
tluèenica 11. See also nabíjená konstrukce; nabíjenice
Togo 12
torchis 13, 36. See also konstrukce: slamìnohlinìné: s výztuí; mazanice; sláma s hlínou
torques 13. See also konstrukce: slamìnohlinìné: s
výztuí; sláma s hlínou; torchis
tráva 13. See also stabilizace; vlákna: rostlinná
trhliny 14
Troskotovice (ÈR) 48
truple 12. See also konstrukce: nepálená cihla:
vepøovice; nepálená cihla; vepøovice
tubali 12. See also konstrukce: nepálená cihla; nepálená cihla: ruènì tvarovaná
Turecko 10
tvarovaná hlína 11, 17. See also hlína: tvarovaná
tvarovky 12
cihelné 45
lisované 31

Tvrdonice (ÈR) 44
Týnec (ÈR) 46
Tyrinth (Øecko) 7

Vendée 11, 26. See also Francie
vepøovice 12, 29, 34. See also cihla: nepálená; konstrukce: nepálená cihla; nepálená cihla
Villefontaine (Francie) 8
Vitanov (ÈR) 40
vítr 13, 41. See also vlivy: povìtrnostní; vlivy: vìtru
Vitray en Beauce (Francie) 36
Vitruvius 7, 39
Deset knih o architektuøe 7

vlákna

rostlinná 13

vlastnosti hlíny 10, 14. See also hlína: vlastnosti
mechanické 10
stabilizace 10
vlivy 14

Vlènov (ÈR) 42, 37
vlhkost 7, 14. See also vlivy: vlhkosti; voda
kapilární 10, 14

vlivy

detì 7, 10, 13, 41
konfigurace terénu 14
okolí stavby 14, 42
povìtrnostní 41
povrchových úprav 14
vìtru 13
vlastnosti hlíny 14
vlhkosti 7, 10, 13, 14, 41, 42
vnìjí 13
voda 42

voda 10, 13, 41, 42. See also vlhkost

U
údrba 10, 13. See also stavby: stávající: obnova; stavby: stávající: ochrana
Uherèice (ÈR) 48
Uherský Brod (ÈR) 32
Uherský Ostroh (ÈR) 8, 32
Uhøièice (ÈR) 32
Ukrajina 8, 11
Ungersheim (Francie)
Ecomusée d'Alsace 35

úprava

koruny zdi 29, 34
nároí 14, 34
otvory 29, 34
paty zdi 29, 34, 42
povrchù 13, 34, 43, 44

úpravy

otvory 14, 43

USA 7, 8, 10, 12, 31, 33, 41

V

odtok 42, 44
platické omítky 44
rizika 14
seikmení stìn 42

volba konstrukce (technologie) 10. See also hlína:
volba konstrukce (technologie)
Vorel, Jiøí 38
vrstva
krycí 17. See also izolaèní hlinìná vrstva

vrstvená hlína 6, 7, 9, 11, 17, 26, 27. See also
konstrukce: vrstvená hlína
bloky 26
nároí 14, 26

výbìr hlíny 9, 10. See also hlína: výbìr
hliník 18. See also hliník

výplò 8, 10, 12, 17, 36, 37. See also konstrukce:
výplò
hlinoslamìné války na tyèích 35
hrázdìné konstrukce 10
hrázdìní 37
keramických tvarovek 10
mezi kamennými / cihelnými stìnami 10
nepálená cihla 37
pletená 7
války 37

Val de Saone 24. See also Francie
válková konstrukce 9, 12, 30. See also konstrukce:
války; války
výplòové zdivo 12
války 9, 12, 30. See also konstrukce: válvýroba
ky; válková konstrukce
opus spicatum 9, 12
pìchované do bednìní 9, 12, 30

vályog 12. See also konstrukce: války; války
vápenná lièka 9, 13, 29, 30, 42, 43. See also
lièka: vápenná; vápno
vápno 7, 10, 14, 22. See also dusaná hlína; dusané konstrukce; nároí; omítka; vápenná lièka; výztu
Vaujours (Francie) 35
Vaux-Millieu (Francie) 8
vìdecké poznání 8. See also výzkum
Velký Týnec (ÈR) 47

lisovaných cihel
prùmyslová 12
nepálených cihel 7, 12
prùmyslová 12

vyøezávané cihly 17
vyøezávané cihly, bloky, drny
6, 8, 10, 12, 17, 20. See also drny; konstrukce: vyøezávané cihly, bloky, drny
vyspìlé zemì 6
Vykovec (ÈR) 19
vykovsko 14. See also Morava
výzkum 8

støediska 8

výztu 13, 27, 29. See also konstrukce: výztu
døevìná 13, 14, 29
nároí 14, 29
pletená 27
slamìnohlinìné konstrukce 13

vzlínání 14, 42. See also vlhkost; vlivy: vlastnosti
hlíny; voda

W
Wallingford Castle (Velká Britanie) 7
Wright, Frank LLoyd 8

Y
Yazd (Irán) 6

Z
Záboøí (ÈR) 39
Zamárdi (Maïarsko) 45
zámky 8. See also stavby
Zarazice (ÈR) 22, 25
zboní jámy 9, 10. See also hloubené konstrukce
zdi
ohradní 30, 41. See also stavby

zdìné konstrukce 17. See also konstrukce: zdìné
zdivo
kamenné
na hlinìnou maltu 20
nepálená cihla 28, 29
opus spicatum 12, 30
válkové 12, 30
výplòové 12

zemì tøetího svìta 6, 8
zemnice 10, 19. See also hloubené kostrukce
zídky
krytí 10

Zinder (Nigerie) 44
zkouky 10. See also testy
Zlámanec (ÈR) 43
zmìny objemu 10. See also jíl; vlivy: vlastnosti hlíny
znojemsko 9, 11. See also Morava
zvíøecí chlupy 10
zvonièky 42. See also stavby
zvyky 13, 14, 42
ebraèka 46. See also udro
elechovice nad Døevnicí (ÈR) 40
eleice (ÈR) 40
ivice 10
udr 9, 40, 47, 48. See also lepenec; stavby
hanácký 47
vykovského typu 48

udro 9, 29, 44, 46. See also otvory; stavby
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