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ÚVOD 

Nepálená hlína je v současnosti vnímaná jako okrajový stavební materiál. Dříve se z hlíny 

stavělo běžně, ale s nástupem nových technologií hlína, na konci 19. století, získala pozici 

netrvanlivého materiálu pro chudé. Částečně toto smyšlení přetrvává dodnes, částečně upadla 

hlína v zapomnění. Není přitom vůbec jednoduché změnit myšlenku celé společnosti. Po 

celých deset tisíc let lidé používali hlínu běžně ve stavbách a za posledních sto let se od ní 

moderní společnost odvrátila. Dnes, kdy již víme, že nemáme jinou možnost než nastavit 

udržitelnost ve všech odvětvích, má hlína potenciál opět se dostat více do popředí zájmu.  

Současný způsob života lidí není udržitelný, potřebujeme a spotřebujeme příliš mnoho. Naše 

příroda funguje díky přirozeně regulované rovnováze, každá rostlina a každý živočich žije 

díky návaznostem na své okolí a tyto návaznosti se navzájem ovlivňují, tvoří ekosystém naší 

planety. Člověk, který se díky svým kognitivním schopnostem dostal na vrchol, si dokáže tyto 

návaznosti uvědomit, ale zároveň se ještě nenaučil je tolerovat. Je nás příliš, naše spotřeba je 

obrovská, ale naše zdroje nejsou nevyčerpatelné. 

Udržitelnost se týká i toho jakým způsobem a jakými prostředky tvoříme naše prostředí. 

Výstavba a provoz staveb se podílí z více než 30 % na produkci skleníkových plynů (Abergel 

et al. 2017). Architektura přitom není jen hezká stavba, architektura je služba. Architekti tvoří 

prostor tak, aby sloužil lidem, a to z mnoha hledisek. Estetika je jen jednou stránkou této 

služby, často tou nejoceňovanější. Dobrá architektura je víc než jen krásná, dobrá architektura 

musí sloužit lidem, být jim ku prospěchu. A to po celou dobu své životnosti, i po ní. V rámci 

udržitelnosti mají tvůrci prostoru zodpovědnost nejen za stavbu nově dokončenou, za stavbu 

v provozu, ale i za stavbu, jež je na konci své životnosti. Lidé mají schopnost plánovat a 

představit si důsledky svého současného jednání v budoucnosti. Jsou schopni takto jednat 

v mnoha oborech, nejen na své osobní úrovni. Toto plánování by se mělo týkat zajisté i 

stavitelství, které velmi podstatnou části ovlivňuje rovnováhu ekosystému, a tedy i naši 

budoucnost. 

Přitom máme možnosti, jak stavět udržitelně. A někdy ani není potřeba vymýšlet nová řešení, 

stačí se podívat na to, co máme, rozhlédnout se kolem sebe. Nejlepší řešení nemusí být to 

nejsofistikovanější. Možná je řešení jednoduché a přímo před námi, jen jej nevidíme. 

Takovým příkladem může být právě nepálená hlína. Materiál, který nás přirozeně obklopuje, 

tak že jej ani nevnímáme. 
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Máme dnes natolik důmyslné a na druhou stranu také komplikované stavební konstrukce a 

postupy, že se laik ve stavitelství a stavebním zákonu nevyzná. Lidé tedy při stavbě svého 

domu volí takové řešení, které je běžné a považováno za normální. Mezi nejdůležitější faktory 

při rozhodování patří také pořizovací cena. Přitom náklady na výstavbu jsou jen jednou částí 

nákladů z celé životnosti stavby. 

V architektuře se používají různé prostředky k vytvoření prostoru, jedním z nich je materiál. 

Výhody a nevýhody nepálené hlíny jako stavebního materiálu jsou již poměrně dobře 

prozkoumány. Víme, jak s hlínou správně zacházet, jak ji používat ve stavbách, tak, aby 

vydržela. V této práci se na hlínu ovšem nahlíží z obecnější perspektivy, hlína je zde 

zkoumána individuálně, a to pro tvorbu prostoru, což je hlavním účelem architektury.  

Hlína je všude kolem nás. Je to základní materiál pro stavbu a tvorbu našeho prostoru. Tato 

práce nahlíží na nepálenou hlínu z různých dostupných dat a zdrojů, které se k tématu pojí a 

z těchto dat pak tvoří ideální hliněný prostor.  
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1 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Nepálená hlína jako stavební materiál dříve sloužila základním potřebám člověka stejně jako 

k významným stavbám největších civilizací naší historie. Konstrukce z hlíny byly rozvinuty 

nezávisle na sobě ve všech hlavních kolébkách civilizací: v dolních údolích řek Tigrid a 

Eufrat, na březích Nilu, Indu a Gangy. Tyto plodné oblasti byly vhodné pro první osídlování 

lovci a sběrači a byly základním předpokladem k vytvoření zemědělské kultury ve vývoji 

člověka. Jílovité a písčité hlíny, smíchané se slámou z vypěstovaných obilnin, daly lidem 

první pevný a odolný konstrukční materiál, který byl nezbytný při trvalém osídlení na jednom 

místě (Houben a Guillaud 1994). 

Tento první důležitý milník ve vývoji společnosti je tedy spjat s nepálenou hlínou stejně jako 

druhý milník, tedy průmyslová revoluce, kdy byl kontinuální vývoj hliněného stavitelství 

náhle přerušen. Uvádí se, že v současnosti žije třetina světové populace v domech z nepálené 

hlíny. Jsou to ovšem z velké části lidé žijící pod hranicí chudoby, kteří využívají hlíny jako 

levného a dostupného materiálu. V rozvinutých zemích nastal s vynálezem kruhové pece 

úpadek hliněné architektury a až v posledních desetiletích opět nabývá na významu, a to díky 

rostoucímu zájmu lidí o zdravý životní styl a šetrné chování k životnímu prostředí. Přesto je 

tento materiál, především kvůli chybějící legislativě, považován za alternativu k běžným 

stavebním materiálům. 

Myšlenky osvícenství hliněného stavitelství ve 20. století přinesl především Francois 

Cointereaux, který je chápal jako levné, zdravé a trvanlivé bydlení. Jeho spisy byly přeloženy 

do mnoha jazyků a rozšířily techniky hliněného stavění do Německa, Dánska, Spojených států 

i Austrálie. 

Hliněný stavební materiál se intenzivně začal zkoumat až ve druhé polovině 20. století. 

Souběžně probíhal výzkum především v severní Americe a v Evropě. Celosvětově 

nejvýznamnějším centrem pro výzkum hlíny je CRAterre (mezinárodní centrum hliněné 

architektury), laboratoř hliněné architektury založená v roce 1979 při škole architektury v 

Grenoblu (ENSAG, Francie). CRAterre tvoří multidisciplinární tým odborníků, lektorů a 

školitelů, kteří se zabývají výzkumem a šířením poznatků o hliněných konstrukčních 

technikách po celém světě. Od roku 1984 je možné na této škole také absolvovat dvouleté 

magisterské vzdělání hliněné architektury. Výzkumná laboratoř se spojila s konstruktéry a 

utvořila jednotku AE&CC (Architecture, Environment and Constructive Culture) se třemi 

hlavními směry výzkumu dědictví, materiál, obydlí. 
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Útvar dědictví zkoumá hlínu z hlediska historie a kultury od neolitu až po současnost po 

celém světě. Dědictví je hmotné (materiál, budovy) i nehmotné (znalosti) a vždy je 

specifikováno místem svého vzniku. Cílem tohoto útvaru je rozpoznat architektonické kvality 

a hodnoty dědictví a identifikovat jejich potenciál pro rozvoj, včetně návrhu nových projektů. 

Z hlediska materiálu vědci v CRAterre zkoumají hlínu od její produkce až po použití ve 

stavbě. Výzkum začíná analýzou potenciálu v rámci daného území, kde lze surovinu těžit, řeší 

fáze produkce materiálů, konstrukcí, budov i měst. Téma obydlí se zkoumá z hlediska 

interakce uměle vytvořeného prostředí (budova, okolí, město) a přírodní prostředí (topografie, 

vegetace, klima ...) a také podíl na kvalitě života v daném území (CRAterre 2019). 

Francouzská dvojice Hugo Houben a Hubert Guilaud vydali v roce 1994 obsáhlou publikaci 

jež shrnuje nejvýznamnější poznatky o nepálené hlíně. Kniha obsahuje kapitoly a třídění, 

přípravě směsí, testech, vlastnostech, stabilizaci, konstrukčních technikách, navrhování i 

povrchových úpravách. 

Německý architekt Gernot Minke založil v roce 1974 na univerzitě v Kasselu výzkumnou 

laboratoř experimentální výstavby, kde se věnoval především projektům se slámou, hlínou, 

zelenými střechami a nízko-nákladovým bydlením. Své poznatky i s přehlednými výsledky 

testů z dlouholetého výzkumu nepálené hlíny shrnul v knize Building with earth z roku 2006, 

která je základním zdrojem i pro tuto práci. 

Nejcitovanější českou publikací o hlíně je kniha Hliněné stavby od Ivany Žabičkové z roku 

2002. Publikace je přehledně rozdělena do sedmi kapitol o historii, vlastnostech, 

konstrukcích, sanacích a nových hliněných stavbách se zaměřením na prostředí Česka. Kniha 

se dále odkazuje na výsledky výzkumu Rehabilitace hliněných staveb, který proběhl na FA 

VUT v letech 1995-1997. Ivana Žabičková stála také u založení spolku Sdružení hliněného 

stavitelství (SHS) v roce 2004. 

Sdružení hliněného stavitelství vydalo v roce 2009 tři publikace na kterých spolupracovali I. 

Žabičková, E. Kabourková, K. Šmardová a A. Karasová. Přestavby hliněných staveb, Stavět z 

hlíny jak a proč, Hliněné stavby včera a dnes. Tyto tři knihy ilustrují základ dnešního stavu 

hliněné architektury u nás a její potenciál. Nejvíce se zaměřují na rekonstrukce a tradiční 

použití hlíny ve venkovských stavbách. 

V současnosti probíhá výzkum nepálené hlíny také u nás. V Praze na ČVUT pod vedením 

Jana Růžičky na UCEEB (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov) a v Brně na 

VUT především s podporou Sdružení hliněného stavitelství, které má sídlo na FA a úzce 
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s fakultou spolupracuje. SHS pravidelně pořádá vzdělávací akce na akademické úrovni 

(mezinárodní konference Zdravé domy) i pro širokou veřejnost (Hliněné sdílení) a také 

certifikované kurzy a studentské workshopy. SHS stálo také za zavedením profesních 

kvalifikací Zhotovitel hliněných staveb v roce 2017. Na rekvalifikační kurzy získalo 

akreditaci u MŠMT, na kvalifikační zkoušky autorizaci od MPO. Úspěšní absolventi mohou 

získat živnostenský list. 

Nejvýraznějším českým architektem, který používá nepálenou hlínu ve své tvorbě je Petr 

Suske. Restaurace “Hliněná bašta” v Průhonicích z roku 1997 je první moderní větší stavbou 

z nepálené hlíny u nás. Na stavbu restaurace byla použita hlína z likvidované obecní skládky. 

Odpadly tak náklady na dopravu a materiál. Architekt Petr Suske za pomoci architekta 

Zdenka Rajniše na stavbě zúročili své zkušenosti z Afriky, kde hliněné stavby studovali (Bašta 

2020). 

Rodinný slaměný dům v kožichu, který byl podle architekta realizován v roce 2002 získal o 

rok později ocenění Grand Prix Obce architektů za nejlepší bytovou stavbu. Nosnou kostru 

tvoří dřevěný skelet a zděné jádro. Dřevěná konstrukce je obezděna patnácticentimetrovou zdí 

z nepálených cihel, která vytváří akumulaci a působí příznivě na mikroklima v interiéru 

(Nahorniaková 2012). Pan architekt také vydal publikaci Hlinené domy novej generácie 

(1991) a Ekologická architektura ve stínu moderny: podstata, principy a mýty (2008). 

Mezi průkopníky světové současné hliněné architektury patří především Martin Rauch, který 

se soustředí na dusanou hlínu a její prefabrikaci. Rauch se zabývá dusanou hlínou již více než 

30 let a všechny své poznatky využívá v praxi ve své firmě Lehm Ton Erde, kde se zaměřuje 

na zdokonalování techniky dusaní. 

“Od začátku se jeho zájem zaměřoval zejména na techniku dusané hlíny, což je metoda, při 

které materiál nepodléhá žádnému dodatečnému obložení nebo vylepšení. Čistá struktura, 

barva a haptika materiálu zůstávají v procesu formování a komprese intenzivně zachovány. S 

citlivostí keramikáře na složení a fyzikálně-chemické podmínky a účinky jeho materiálu Rauch 

předefinoval jazyk hlíny jako stavebního materiálu, v souladu s technickým pokrokem a 

formální složitostí. Krok za krokem experimentoval a zlepšoval přirozenou směs materiálů, 

kompresní techniky, tvar bednění a staré techniky dále rozvíjel pomocí dalších vrstev výztuže, 

aniž by se odchýlil od svých strukturálních rámců. Nástroje, rámové formy, pracovní techniky 

byly vyvinuty znovu, byly postaveny zkušební stěny a zkušenosti získané při provádění struktur 

byly okamžitě použity v každé následující sérii testů“ (Kapfinger 2010). 
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V roce 2008 si Martin Rauch ve spolupráci s Rogerem Boltshauserem navrhl a postavil 

vlastní dům z hlíny v rakouském městě Schlins. Mezi jeho další realizace patří například 

Kaple smíření v Berlíně (2000) nebo Ricola Herb Centre (2012) ve spolupráci s Herzog & de 

Meuron. Postupně zdokonalil techniku dusaných zdí s kalkulovanou erozí a dusaných 

hliněných panelů. Rauch také vydal několik publikací jako Haus Rauch, Rammed Earth, 

Refined Earth: Construction and design with rammed earth a v roce 2019 Upscaling Earth ve 

spolupráci s Lindsay Blair Howe a Annou Heringer. 

Anna Heringer, také rakouská rodačka a Rauchova kolegyně, se zabývá hlínou jako 

architektka; architektura je podle ní nástrojem pro zlepšení života. Podle Anny je 

nejúspěšnější strategie rozvoje důvěra v existující, snadno dostupné zdroje a jejich 

nevhodnější uplatnění namísto závislosti na externích systémech. Její diplomová práce, METI 

School v Rudrapuru (obr.1), byla realizována v roce 2005 ve spolupráci s Eike Roswag a v 

roce 2007 získala cenu Aga Khan za architekturu. Spolu s Martinem Rauchem vyvinula 

metodu Clay Storming, kterou vyučuje na různých univerzitách, včetně ETH Curych, UP 

Madrid, TU Mnichov a GSD / Harvard. V roce 2017 byla pozvána na přednášku TED 

(Heringer 2020). 

 

Obrázek 1 METI (Hoerbst 2020) 

Anna Heringer i Martin Rauch působili a zanechali svou stopu na Univerzitě umění a designu 

v Linci, kde již 15 let existuje ateliér katedry architektury BASEhabitat. BASEhabitat dělá 

výzkum, navrhuje a buduje po celém světě sociálně odpovědné a udržitelné projekty, tedy ze 

značné části i s použitím nepálené hlíny. „Způsob, jakým plánujeme, budujeme, a proto 

vytváříme a formujeme naše životní prostory, je neoddělitelně spjat s ekologickými, 

ekonomickými, sociálními a politickými výzvami. Především významné klimatické změny a 



9 

 

rozpadající se společenská struktura vyžadují zásadní proměnu našeho myšlení a jednání. 

Cílem BASEhabitat je, aby udržitelné a společensky odpovědné základy designu, plánování a 

projektu byly pro nadcházející generace architektů samozřejmostí“(BASEhabitat 2019). 

Studio BASEhabitat pořádá jednou za dva roky prestižní dvoutýdenní letní školu se 

zaměřením na hlínu a bambus.  

Mezinárodně uznávaný architekt Francis Kéré se hlínou proslavil už na začátku své kariéry, 

když získal prestižní cenu Aga Khan Award for Architecture (2004) za svou vůbec první 

budovu - školu, kterou sám navrhl, pro kterou získal finanční prostředky a zrealizoval ve 

spolupráci s obyvateli jeho rodného města Gando Burkina Faso (Keré Architecture 2020). 

 

Obrázek 2 Základní škola Gando (Ouwerkerk 2020) 

Stavební firma Le pisé se už od roku 1988 zabývá dusanou hlínou, a je hlavní realizátorskou 

firmou kancelářské budovy B05 v Lyonu, která je momentálně ve výstavbě (2019).  

Při příležitosti konference s názvem Výzva na záchranu světa v roce 2019 představila firma 

WASP (World’s Advanced Saving Project) ve spolupráci s firmou RiceHouse v Itálii dům 

Gaia, prototyp stavby vyrobené technologií 3D tisku pomocí nově vyvinutého jeřábu a za 

použití lokálních přírodních materiálů (Švachová 2019). 

Hliněnému stavebnímu materiálu se v posledních letech věnují nejen výzkumníci a 

akademičtí odborníci, ale zájem mají i řemeslníci, architekti a laici. Mechanické a fyzikální 

vlastnosti hliněného staviva byly a jsou předmětem mnoha výzkumů a v této oblasti je 

k dispozici celá řada dat a materiálů. V architektuře se zkoumá především vliv nepálené hlíny 

na vnitřní mikroklima budov, tedy na pohodu prostředí a také na člověka. Dalším oborem 

vědy, kde se intenzivně zkoumají vlastnosti jílu, resp. jeho antibakteriální účinky, je farmacie. 
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Za posledních dvacet let tedy i u nás prošel hliněný stavební materiál renesancí a 

v současnosti už máme kvalitní řemeslníky, kteří dokáží materiál správně používat tak, aby 

nedocházelo k poruchám ve stavbách. K tradičním technikám použití nepálené hlíny se 

postupně přidávají nové, jako například stabilizovaná dusaná hliněná zeď, prefabrikované 

hliněné panely nebo 3D tisk z hliněné pasty. 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

2.1 CÍLE PRÁCE 

Cílem této práce je nalézt podstatu hliněné architektury, specificky v našich podmínkách 

Česka. Podstatu materiálu v architektuře ovlivňuje mnoho hledisek a pro zpracování této 

práce byla zvolena metoda zakotvené teorie, která umožňuje zkoumat více témat zároveň a 

nalézat mezi nimi nové souvislosti. Jejich výběr je do určité míry ovlivněn subjektivním 

názorem autorky. 

Cílem práce je také nalézt nové spojitosti mezi tématy, které se vztahují k hliněné 

architektuře. Po nashromáždění dostupných informací a jejich analýze se pomocí indukce určí 

hlavní témata, která ovlivňují hliněnou architekturu. Cílem je nalézt ideální podobu hliněného 

prostoru, který nejlépe vystihne použití nepálené hlíny, z takového příkladu pak lze vyvodit i 

obecněji uplatnitelná témata pro běžné použití hlíny v architektuře.  

Cílem disertace je vytvořit teorii hliněné architektury, která bude navazovat na praxi 

hliněného stavitelství. Hlavním úkolem je nalézt vhodnou podobu aktuální hliněné 

architektury v našich podmínkách. Takový modelový příklad může vést k rozšíření povědomí 

o možnostech materiálu a jeho dalšího šíření v moderních stavbách. 

2.2 POPIS ÚKOLU 

Každý stavební materiál tíhne svými vlastnostmi, složením a také znalostmi stavitele 

k vytvoření určitého prostoru. Různé stavební materiály tedy definuji různé prostory, různé 

konstrukční použití a různý detail. Tento výzkum pomocí metody zakotvené teorie definuje 

podstatu architektury vytvořené z nepálené hlíny a následně aplikuje tuto teorii v praxi při 

návrhu modelového případu. 

Modelový případ vychází ze sítě poznatků, jež koncentruje všechna dostupná témata do 

jednoho návrhu. Tento návrh hliněné stavby pak nejlépe vystihuje základní architektonickou 

tvorbu bez předem dané funkce nebo nutné délky životnosti stavby. Jedná se o takové 

ztvárnění nepálené hlíny, jež nejlépe vystihuje ideální použití jednoho stavebního materiálu 

k vytvoření prostoru.  

Podoba aktuálního hliněného prostoru se předpokládá v návrhu hliněné stavby drobného 

měřítka. Navržený prostor je výstupem všech nashromážděných poznatků o hlíně. Návrh 

stavby probíhá obdobně jako v běžné architektonické praxi, hledáním těžiště mezi tématy 
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zadání. Základní rozdíl je pak v tom, že základní koncepty a témata pro návrh se hledají 

pomocí výzkumné metody zakotvené teorie. 

2.3 PŘEDPOKLÁDANÉ VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ 

V průběhu výzkumu se předpokládá odhalování souvislostí mezi tématy širokého spektra, jež 

by měly být podmětem jak pro vytvoření teorie podstaty hliněné architektury, tak pro další 

výzkum. Na základě teorie podstaty hliněné architektury je vytvořen modelový případ, tedy 

návrh drobné architektury z nepálené hlíny, jako prokázaní navržené teorie a její prvotní 

uplatnění v praxi. Dále by tento výzkum měl sloužit jako podklad pro šíření znalostí o 

nepálené hlíně a její možnosti uplatnění v současné architektonické tvorbě.  
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3 POUŽITÉ VĚDECKÉ METODY ZKOUMÁNÍ 

Podstata hliněné architektury je stanovena pomocí kvalitativní metody zakotvené teorie. 

Základem pro vytvoření teorie je důkladná analýza současného stavu poznání, z literatury a 

případových studií. V další fázi jsou vyjasněny základní koncepty, které jsou pomocí 

vědeckého kódování tříděny do kategorií. Z těchto kategorií v době saturace vzniká teorie 

podstaty hliněné architektury. V jednotlivých fázích zkoumání konceptů jsou podle potřeby 

využity další metody vědeckého výzkumu jako případová studie a rozhovory. 

3.1 ZAKOTVENÁ TEORIE 

Definující charakteristikou přístupu zakotvené teorie je její deklarovaný cíl identifikovat 

vysvětlující teorii, jež vyplývá z analytického procesu (Groat a Wang 2013). Zakotvená teorie 

byla poprvé použita dvojící sociologů A. Strauss a B. Glaser v roce 1965. Na základě 

pozorování, rozhovorů a analýzy se sbírají data, které postupně tvoří hustou síť poznatků. 

Data se systematicky třídí, identifikují, porovnávají a opakovaně zpracovávají. Za pomoci 

kódování (otevřené, axiální a selektivní) se z dat získávají témata, koncepty. Z konceptů se 

tvoří kategorie. Pomocí indukce se následně z témat definuje ústřední téma, těžiště teorie. 

Hypotéza nebo spíše propozice je tedy známa až když se výzkum blíží ke konci. Generování 

témat vyššího řádu jako prostředek syntézy podporuje reflexivitu výzkumníka, přičemž se 

udržuje interpretativní kvalita vlastních dat (Hendl 2005). 

 Metoda zakotvené teorie byla zvolena pro výzkum podstaty hliněné architektury, protože 

umožňuje zkoumat více témat zároveň, odhalovat souvislosti mezi nimi, a nakonec zobecnit 

ústřední téma pro pochopení současné hliněné architektury.  

3.2 ROZHOVOR 

Pro objevení některých témat je vhodný rozhovor s konkrétními odborníky. Rozhovor je 

veden jako neformální polostrukturovaný, pomocí připraveného seznamu otázek a témat. 

Takový způsob vedení rozhovoru umožňuje přizpůsobovat formulace otázek, případně 

rozvést diskuzi nad dalšími tématy, jež se objeví během rozhovoru. Částečně je tedy možné se 

spolehnout na spontánní generování otázek v přirozeném průběhu interakce. Dalším použitým 

typem rozhovoru je strukturovaný, který hledá odpovědi na pevně dané otázky.  

3.3 PŘÍPADOVÁ STUDIE 

V případové studii jde o detailní studium jednoho případu. Na konci studie se zkoumaný 

případ vsazuje do širších souvislostí nebo se může srovnat s jinými případy.  Charakteristikou 
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je kombinace různých technik sběru informací, jako analýza dokumentů, pozorování nebo 

rozhovor. Případová studie má být pružná co se týká množství a typu dat. Studie musí být 

úplná, musí vyhledávat a navrhovat alternativní vysvětlení fenoménu a dívat se na něj 

z různých perspektiv, má obsahovat dostatek popisu získaných dat (Hendl 2005). 

V jedné z nejčastěji citovaných knih o výzkumu případových studií Robert Yin poskytuje 

následující definici: „Případová studie je empirickým šetřením, které zkoumá fenomén v jeho 

reálném kontextu, zvláště když hranice mezi jevem a kontextem nejsou jasně patrné.“ (Yin 

2009). Jak to popisuje Yin, strategie případové studie je více než pouhé studium fenoménu 

v kontextu. Případová studie se zkoumá ve vztahu ke komplexní dynamice, která jej 

neoddělitelně prolíná (Groat a Wang 2013). 

3.4 TERÉNNÍ PRŮZKUM 

Terénní průzkum umožňuje sledování vybraných jevů, v tomto případě staveb, v přímém 

kontaktu pozorováním, kreslením, fotografováním a popisem. Takové informace pak slouží 

k další analýze a porovnání dat. 

3.5 ANALÝZA A INTERPRETACE / INDUKCE VE VĚDĚ 

Vychází se z předpokladu, že výzkumník má formulovat tvrzení, které platí pro všechny 

případy analyzovaného problému. Po počáteční analýze výzkumník navrhne hypotézu 

vysvětlení dat. Analýza spočívá v rozdělení celku na jeho komponenty a zkoumání, jak tyto 

komponenty fungují jako relativně samostatné prvky a jaké jsou mezi nimi vztahy. Každá 

analýza se vyznačuje určitým stupněm explorace. Znamená to, že při ní provádíme 

průzkumové a objevující aktivity (Hendl 2005). 

3.6 MODELOVÝ PŘÍPAD 

Modelový případ slouží k ověření teorie v praxi. Jedná se o aplikaci zkoumaných dat a závěrů 

výzkumu do reálného případu. V architektonickém výzkumu je převedena teoretická rovina 

do praktického návrhu prostoru. 
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4 VÝSLEDKY 

4.1 KONCEPTY  

Ze všech předchozích primárních témat vzešly poznámky a někdy přímo samotné koncepty 

pro podstatu hliněné architektury. Tyto poznámky byly v průběhu výzkumu opětovně 

zpracovávány a doplňovány pro tvorbu obecnějších kategorií. Koncepty se v některých 

místech opakují, což v žádném případě nevadí, protože se tak jen potvrzuje jejich důležitost 

při tvorbě teorie. Tato kapitola tedy představuje shrnutí dosažených poznatků a hledání 

kategorií v diskusi nad předchozími tématy v rámci otevřeného kódování. 

Nepálená hlína je jeden z prvních trvalých materiálů, ze kterého si lidé stavěli vlastní obydlí, 

je tedy základním materiálem pro vytvoření úkrytu pro člověka. Lidé hlínu od pradávna až 

dodnes používají, protože je to materiál dostupný, zdravý, levný a odolný, třetina světové 

populace stále žije v hliněných stavbách. Někdy je to spíše kvůli nedostatku než z vlastního 

rozhodnutí. I přesto lze vyvodit, že hlína je pro lidstvo přirozená, protože je všude kolem nás. 

Použití nepálené hlíny se vždy váže na samotné místo, kde se materiál nachází a kde zároveň 

lidé vědí, jak jej správně používat na základě sdílení informací v komunitě. 

Architektura je odrazem stavu společnosti. Váže se vždy k místu, kde vzniká, používá místní 

materiály a navazuje na místní kulturu. Především elementární formy architektury, vzešlé 

z okolní krajiny, vykazují znaky, které nejlépe vystihují použitý materiál a znalosti místních 

stavitelů, čistě na základě tektoniky. Taková architektura pak vykazuje specifické prvky a 

symbolicky definuje jazyk architektury. Podunajský hliněný dům byl dokladem jazyka lidové 

hliněné architektury u nás. Na území jižní Moravy se stavěly přízemní domy z hlíny, které 

sloužily různým funkcím, nejen pro bydlení. Z hlíny se zde stavělo, protože to byl materiál 

ohnivzdorný, dostupný a levný, a lidé si na základě zděděných informací předávali znalosti a 

dovednosti o jejím správném použití. Hliněné stavby vznikaly z lokální hlíny, těžené z tzv. 

hliníků, a na základě lokálních zkušeností. Hliněná architektura byla vždy místní unikát. 

Domy tak měly stejné prvky jazyka lidové hliněné architektury. Mezi nimi především oblé 

ostění oken, velký přesah střechy a ukončení zdi u země hliněným žlábkem. Pokud byla hlína 

použita ve stavbě správně, byla trvanlivá. Lidé, kteří si své domy stavěli z hlíny, moc dobře 

věděli, že hliněné konstrukce je třeba chránit před vlivy počasí, jinak hlína přirozeně opět 

splyne se zemí, stejně jako z ní vzešla. Uměli ji používat s respektem k vlastnostem materiálu.  

Z aktuálního stavu klimatu vychází jasná potřeba změny přístupu ke zdrojům, tedy i ke 

stavebním materiálům. Tato změna však musí proběhnout již na úrovni navrhování, které je 
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přímo ovlivněno ekologií, ekonomikou, politikou a společností. Inovativní přístup k materiálu 

v architektuře závisí především na architektonické ambici, výrobním procesu a životním 

cyklu materiálu. Opětovné používání vstupních materiálů se odvíjí již od návrhu stavby, kdy 

by zároveň měl být uvažován konečný stav, a tedy i dekonstrukce stavby. Nejekologičtější 

jsou proto stavby jednoduché, které lze postavit ze základních oddělitelných surovin, které 

mají malé negativní dopady na životní prostředí. Takové stavby se vyznačují nízkou 

spotřebou energie nejen při stavbě nebo dekonstrukci ale i při samotném provozu stavby, ke 

kterému nejsou potřeba žádné další technologie, ale naopak jsou stavby navrženy tak, aby 

maximálně využily pasivní prvky řízení vnitřního prostředí.  

Nepálena hlína jako stavební materiál obsahuje pojivo, plnivo a vodu. Pojivo představují 

jílové minerály, které mají krystalickou formu, jsou to nejmenší částice ve směsi a při 

správném zpracovaní pojí částice větší. Plnivem jsou pak všechny větší částice ve směsi jako 

prach a kamenivo (písek, štěrk). Důsledné zpracování směsi zajišťuje její soudružnost. Pro 

vylepšení některých vlastností lze do směsi přidávat i další přísady organické nebo minerální. 

Při přidávání umělých přísad je však potřeba vzít v potaz životní cyklus stavby a 

neoddělitelnost prvků při dekonstrukci. Například cement, který se někde používá pro zvýšení 

odolnosti proti vodě, funguje ve směsi také jako pojivo, takže přebírá primární funkci jílových 

minerálů (pokud je ho ve směsi alespoň 5 %). Hlínu kontaminovanou cementem však nelze 

navrátit do přírody. Pro zlepšení tepelněizolačních vlastnosti se přidává například řezanka. 

Přírodní přísady alespoň nejsou překážkou při opětovném použití. 

Nepálená hlína má nejlepší uplatnění, pokud je na povrchu v interiéru, ať už se jedná čistě o 

finální úpravu nosného zdiva z jiného stavebního materiálu nebo o odhalenou nosnou 

hliněnou zeď jako jádra stavby. Hliněný stavební materiál má velkou objemovou hmotnost, 

která na jednu stranu zvyšuje nároky na provádění, na stranu druhou však dokáže pohlcovat 

rozličné druhy vlnění, ať už se jedná o zvukové vlny nebo různé formy záření. Velká 

objemová hmotnost zároveň definuje velmi dobrou tepelnou akumulaci materiálu, samotná 

hlína ale nezajistí v našich podmínkách izolaci domu, na to je potřeba další materiál na vnější 

straně skladby konstrukce. Nejvhodnější je použít materiál difuzně otevřený, aby hlína mohla 

přirozeně pracovat s vlhkostí. Kapiláry v pórovité struktuře materiálu umožňují pohyb páry 

konstrukcí, což je žádoucí efekt pro regulaci vlhkosti ve vnitřním prostředí. Hlína na povrchu 

dokáže absorbovat vlhkost interiéru a následně ji zase uvolňovat.  

Nepálená hlína je materiál zdravý, měkký a příjemný na dotek, takže při práci s ním vyvolává 

v člověku radost. Je to materiál pro život, který je proto více než vhodné zpracovávat alespoň 
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v některých fázích výstavby rukama, kdy působí haptika (kontakt hmatem). Směs by pro 

člověka měla být v celém svém životním cyklu neškodná a zdravotně nezávadná. Hliněný 

stavební materiál působí pozitivně na psychiku člověka ve vnitřním prostředí i svou 

přirozenou barevností.  

Hlína umožňuje libovolné dispoziční uspořádání, u lidové hliněné architektury to byly 

jednoduché obdélníkové trojdílné dispozice, ve světě známe i příklady kruhové nebo oválné 

dispozice. Kruhové uspořádání umožňuje maximální využití prostoru. 

Z hlíny je možné stavět konstrukce samonosné, nosné i nenosné, nebo lze hlínu použít jen 

jako doplňkový materiál například v podobě omítek. Hlína má malou pevnost v tahu, a 

naopak velmi dobrou pevnost v tlaku, proto se hodí spíše na tlačené vertikální nosné 

konstrukce. Z hlíny lze stavět i horizontální nosné konstrukce, a to ve tvaru klenby nebo 

kupole. Hlínu lze také místně vyztužit jiným materiálem pro zlepšení pevnosti v tahu. Hlínu 

lze také zpracovávat jako povrchovou vrstvu podlahy. 

Hlína mění svou konzistenci vlivem vody, přitom žádoucí pro pevnou hliněnou nosnou 

konstrukci je jedině konzistence tvrdá. Hlína není voděodolná, ale obsahuje vlhkost. Po 

zpracování vysychá a probíhá smršťování, a to vždy dostředivě. 

Stavění z hliněného materiálu je možné několika způsoby. Existují základní dva typy jako 

stavba z kusových prvků a stavba z homogenizované směsi. První technika inklinuje spíše 

k prefabrikaci, kdy je možné kusové zdivo jako například nepálené nebo lisované cihly 

připravit předem na jiném místě. Nevýhodou jsou nároky na prostor po dobu sušení, na stranu 

druhou je samotná výstavba následně relativně rychlá. Nepálené cihly představuji kusové 

zdivo, které se slepuje na stavbě maltou. Jiným příkladem jsou pak kusy tvarované ručně a 

slepované vlastní vlhkostí. Forma ručně tvarovaných cihel může být pravidelná nebo 

nepravidelná. 

Mezi nejběžnější techniky stavění patří v dnešní době ve vyspělých zemích dusání. Bednění 

bývá zpravidla hranaté, ale není to vždy nutné. I z dusané hlíny lze vytvořit libovolný tvar 

konstrukce. Prefabrikované dusané panely jsou na pomezí mezi kusovým zdivem a 

homogenním klasickým dusáním v místě stavby. Dusaná hlína je vždy výrazná svými 

vrstvami, které vznikají hutněním vrstev na sebe. Dusanou hlínu lze již v dnešní době dále 

vylepšovat tak, aby byla zeď na vnější straně odolná i v našich klimatických podmínkách. 

Takovou technikou je například kalkulovaná eroze, která reaguje na vlivy počasí. 
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Kromě kusového zdiva je možné připravovat hliněné konstrukce i z homogenní směsi, kdy se 

amorfní hmota tvaruje ať už strojově nebo lidskou silou v konkrétní stavební prvek přímo v 

místě stavby. Starší technikou je zdivo vrstvené, novější je pak stavění pomocí 3D tisku, který 

funguje na principu aditivní výroby. 3D tisk už ve svém principu využívá nejnovější 

technologie současnosti. Díky stavění na základě přesného modelu je možné vytvářet 

libovolné přesné struktury, které jsou limitovány jen možnostmi materiálu. Lze tak uplatnit 

například biomimetiku, přístup k navrhování inspirován přírodou. 

Pro hlínu je typické, že se z ní staví pomocí lidské síly v místě, kde se nachází. Princip 

prefabrikace, jak jej známe dnes, je pokračujícím trendem ve stavitelství, na který navazuje i 

nepálená hlína. Přirozenější se však jeví techniky stavění z homogenizované směsi, případně 

z kusových prvků tvarovaných rukama a kladených přímo ve zdivo, bez nutnosti sušení. Hlína 

se tedy v daném místě zpracovává a přímo se staví v konstrukci, vysychání probíhá při 

samotné výstavbě. Je možné stavět vždy postupně jen do určité výšky, počkat na vyschnutí a 

následně přidat další vrstvu. 

Zároveň s otevřeným kódováním probíhá i kódování axiální, kdy se postupně koncepty 

spojují v síť, která je přílohou této práce. V síti poznatků se hledají souvislosti mezi 

jednotlivými koncepty. Koncepty, které se dále nerozvíjí zde, končí a může se od nich upustit. 

Některé koncepty naopak mají mnoho návazností na jiné, takové se dostávají více do středu 

teorie a dále se s nimi pracuje. Z některých konceptů vyplývají obecnější kategorie. 

4.1.1 VÝPIS KONCEPTŮ Z POZNÁMEK – OTEVŘENÉ KÓDOVÁNÍ 

• projekt dekonstrukce 

• první forma tradičního dispozičního 

uspořádání 

• půdorysný tvar 

• kruhový půdorysný tvar 

• obdélníkový půdorysný tvar 

• oválný půdorysný tvar 

• maximální využití prostoru 

• měřítko 

• umění 

• ze země vzhůru 

• samonosná hliněná konstrukce 

• horizontální nosná konstrukce 

• klenba 

• kupole 

• vertikální nosná konstrukce 

• doplněk 

• jádro 

• pevnost 

• podlaha 

• stabilita 

• světlo a stín 

• malá pevnost v tahu 
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• tři pilíře zapojení materiálových 

inovací 

• architektonická ambice 

• proces výstavby 

• životní cyklus 

• začátek 

• konec 

• elementární forma 

• význam 

• sinusoida 

• jednoduchost 

• faktory ovlivňující použití 

materiálu 

• dostupnost 

• zdraví 

• levný 

• trvanlivý 

• odolnost 

• přirozenost 

• správné použití materiálu 

• reaguje na počasí 

• nároky na prostor 

• absorpce vlhkosti 

• směs 

• pojivo 

• jíl 

• plnivo 

• přísady 

• krystalická forma 

• rozložení zrn 

• kalkulovaná eroze 

• čistá struktura 

• pórovitá struktura 

• doba sušení 

• kapiláry 

• pohyb páry 

• pasivní řízení vnitřního prostředí 

• difuzně otevřená 

• respekt 

• voděodolnost 

• hlína pohlcuje 

• změna konzistence vlivem vody 

• tvrdost 

• tlumí záření 

• izolace 

• malá otěruvzdornost 

• tepelná akumulace 

• různá funkce 

• dostředivé smršťování 

• dostředivost 

• důsledné zpracování zajišťuje 

soudružnost 

• vyztužení 

• místo 

• všude kolem nás 

• architektura jako odraz stavu 

společnosti 

• místní unikát 

• lokální zkušenosti 

• lokální hlína 

• hliník 

• jazyk architektury 

• oblé ostění 

• přesah střechy 
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• hliněný žlábek jako ukončení zdi 

• symbolika 

• tektonika 

• krajina 

• sdílení 

• barva 

• hliník 

• výzkum hlíny ve třech odvětvích 

• kultura 

• dědictví 

• materiál 

• podunajská kultura 

• přízemní dům 

• ohnivzdornost 

• svépomocí 

• faktory ovlivňující navrhování 

• ekologie 

• ekonomika 

• politika 

• společnost 

• stav klimatu 

• třetina světové populace žije v 

hliněných stavbách 

• nutnost změny 

• použití hlíny jen z nedostatku 

• biomimetika 

• nízká spotřeba energie 

• malé negativní dopady na životní 

prostředí 

• dlouhodobý efekt 

• kombinace oborů 

• základní 

• homogenizovaná směs 

• amorfní hmota 

• kusové zdivo 

• nepravidelná forma 

• tvarování rukama 

• pravidelná forma  

• tvarování pomocí formy 

• dusaná zeď 

• lisované cihly 

• haptika 

• povrch 

• aditivní výroba 

• rychlá výstavba 

• prefabrikovaná hlína 

• dusané panely 

• technologie 

• vrstvy 

• spojování kusové zdiva 

• vlastní vlhkostí 

• maltou 

• úkryt 

• hlína pro život 

• příjemné 

• radost 

• měkké 

• vazba zdiva 

• splynutí 

Další fází tohoto výzkumu je axiální kódování, kdy se hledají návaznosti mezi jednotlivými 

koncepty. Tyto návaznosti představují osy, které postupně tvoří síť. Každý koncept má vždy 
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nějakou návaznost na další. Některá témata pak mají takových návazností mnoho a nabývají 

tak na významu. Rozpracovaná síť poznatků je první přílohou této práce. Jsou na ní již 

viditelná významná témata, ale ještě zde nejsou zaznamenány ústřední kategorie. 

4.2 PODSTATA 

V této kapitole se diskutuje nad selektivním kódováním, výzkum se již blíží ke konci. 

Neobjevuje se mnoho nových témat a konceptů, naopak se opakují. Probíhá analýza a indukce 

konceptů a jejich zobecňování do kategorií. Součástí je také hotová síť poznatků, a především 

modelový případ, který nejlépe reprezentuje dosažené výsledky výzkumu. 

Při zpracování sítě poznatků se hledají obecnější kategorie, které se vyvozují z konceptů 

pomocí indukce. Návazností mezi jednotlivými koncepty lze nalézt mnoho, zobecněny jsou ty 

nejvýznamnější.  

4.2.1 VÝZNAMNÉ KONCEPTY V SÍTI POZNATKŮ 

• směs 

• jíl 

• místo 

• jazyk architektury 

• společnost 

• elementární forma 

• kruh 

• životní cyklus 

• ze země vzhůru 

• pevnost 

• dostředivost 

• vrstvy 

• úkryt 

• dotek

Zejména z těchto konceptů a z jejich návazností pak vychází ústřední kategorie teorie pro 

návrh modelového případu.  

4.2.2 ÚSTŘEDNÍ KATEGORIE 

• lokalita 

• lidé 

• elementární 

• správné použití 

• dotek 

• masivní 

• směs 

Lokalita a lidé jsou hlavními kategoriemi, k nimž se vážou další koncepty. Člověk 

architekturu tvoří na základě daných podmínek, mezi něž patří především místo. Místo je zase 

spojeno s okolní krajinou, která je vždy v určité míře tvořená právě hlínou. Hlína člověka 
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obklopuje a je pro něj základním zdrojem. Tektonika elementární formy hliněné konstrukce 

nejlépe vystihuje umění člověka přetvořit materiál v konstrukci.  

Nepálená hlína v podobě nosné vertikální konstrukce tvoří masivní hmotu, která v případě, že 

je směs správně zpracovaná a má správný poměr jednotlivých složek, je trvanlivá a odolná. 

Správné použití je tedy základem pro práci s hlínou. Podle převažujícího jílovitého minerálu 

se určuje poměr složek ve směsi. Směs pro stavební hlínu není tvořena jen samotným jílem, 

který hmotu spojuje, ale velmi zaleží i na dalších složkách. Podle složení směsi a obsahu jílu 

se určuje poměr vody. Vlákna rostlinného nebo živočišného původu zase hlínu vylehčí a 

provážou, což je potřeba právě při vysychání. 

Pro člověka je kontakt s hlínou přirozený, hlínu většinou vnímá na zemi, chodí se po ní. 

Naopak tento materiál člověka běžně nezastřešuje, nevisí nikde vysoko ve vzduchu, ani se 

netáhne do výšky, je to materiál, který si přirozeně drží při zemi. Jeho pohyb je maximálně 

ovlivněn erozí. Už jako malé děti se lidé dostávají do kontaktu s hlínou, chodí po ní bosky 

nebo si hrají s blátem. Hlína je pro člověka přirozená. Lze ji vnímat několika smysly, je vidět, 

je cítit, může být slyšet, ale nejdůležitějším smyslem je hmat. Dotek s materiálem je 

nenahraditelný. 

Ústřední kategorie a významné koncepty v síti poznatků jsou použity při návrhu modelového 

případu, které je těžištěm této teorie.  Hotová síť poznatků je druhou přílohou této práce. 

4.2.3 MODELOVÝ PŘÍPAD 

Teorie podstaty hliněné architektury je aplikována na modelovém případu, který nejlépe 

propojuje teorii a praxi. Modelový případ tedy vychází z konceptů zakotvené teorie, kterou 

zhmotňuje v podobě drobné architektury jako závěr této práce. 

Ústřední témata se při indukci zobecněním stále více abstrahují, v architektuře lze však místo 

slov využít i jiné druhy umění.  Analýza kategorií tedy paralelně probíhá pomocí 

konceptuálního procesu návrhu drobné hliněné stavby. 

Hlína je všude kolem nás, v různé kvalitě a množství je přirozenou součástí krajiny. Použití 

hlíny na stavbě spočívá tedy zejména v přetvoření místního materiálu. Hliněná architektura 

sloužila mnoha různým funkcím, nelze upřednostnit například stavbu pro bydlení. Podstata 

hliněné architektury nemusí spočívat jen v bydlení, hlína nás naopak může obklopovat 

neustále při různých činnostech. Navržený modelový případ tak nemá žádnou konkrétní 

funkci, jedná se o čisté ztvárnění prostoru pomocí jednoho materiálu. 
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Lidé se do dnešní podoby vyvinuli během několika milionů let, z hlediska celé naší historie je 

tedy posledních sto let něco jako jeden den. Za posledních sto let jsme se však dostali nejdál, 

ovládli jsme celou zemi, a to jak na souši, tak pod vodou. Lidé se po několik tisíc let živili 

lovem a sběrem plodů, často se přesouvali na jiná místa. Člověk trávil prací spíše jen pár 

hodin denně a zbytek času odpočíval a bavil se s ostatními členy tlupy. Člověk je tvor, který 

chce a potřebuje poznávat, hýbat se, a především komunikovat s ostatními lidmi. Proto je 

potřeba uvažovat nad architekturou z trochu nadčasového hlediska. Architektura slouží lidem, 

ale nemusí nutně vycházet z dnešní představy o domě. Ta totiž nemusí byt z hlediska celé 

evoluce a historie lidstva jediná správná. 

Lidé jsou jednou z hlavních ústředních kategorií této zakotvené teorie. Návrh tedy vychází 

také z toho, jak člověk vnímá prostor. Jedná se o architekturu a předpokládá se tedy využití 

tohoto prostoru jako objektu, který má definovaný exteriér a interiér. Záleží tedy na tom, jak 

člověk vnímá, kde je uvnitř a kde je venku. Toto vnímání prostoru může být individuální. 

Jako dobrý příklad pro pochopení vnímání poslouží některá spojení používaná v českém 

jazyce. Například spojení v lese dává předpoklad, že člověk vstupující do lesa vstupuje 

dovnitř. Tím, že jej stromy obklopí ze všech stran, převýší a místy i zastřeší, nabývá člověk 

dojmu vnitřního prostoru. Naopak člověk vstupující na louku, pocitově stojí na zemi, nad ním 

je otevřené nebe a kolem otevřená krajina, nikoliv uzavřená, je tedy venku. 

 

Obrázek 3 Člověk – venku a uvnitř (archiv autorky) 
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Člověk vnímá vnitřní prostor jako takový, který jej obklopuje a chrání. Umožňuje kromě 

odpočinku i jiné aktivity, ale především slouží jako úkryt před vnějšími vlivy. Takový prostor 

tedy chrání člověka nejen ze stran ale i ze shora, zastřešuje jej.  

 

Obrázek 4 Člověk – různé aktivity (archiv autorky) 

Návrh vychází z předpokladu, že žádný jedinec nefunguje nikdy sám, ale ve společnosti 

dalších lidí. Teprve společnost jako taková má větší sílu a význam. Návrh tedy respektuje 

proporce lidské postavy, ale taková postava není a neměla by být v prostoru nikdy 

osamocená. 

 

Obrázek 5 Člověk – různý věk (archiv autorky) 

Použití hlíny závisí na místních podmínkách, trochu jinak bude hliněná stavba vypadat u nás a 

v Africe. Rozdíly se dají předpokládat v detailech zpracování. Hlína je pořád jen hlína a lidé 

jsou pořád jen lidé. Formu elementárnímu hliněnému prostoru tedy udávají kromě místní 

kultury i místní podmínky podnebí. Hlína se podle množství srážek musí chránit před deštěm 

a před záplavami. V našich podmínkách má nechráněná hliněná stavba o něco kratší životnost 

než v suchých oblastech. To jí ale neubírá na významu. Jen je o to důležitější porozumět 

tomu, jak funguje a jak ji správně použít. Velký rozdíl už pak není v případě hledání ideálního 
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hliněného prostoru na území jižní Moravy a dolního Rakouska. Imaginární hranice státu 

netvoří předěl mezi správným užitím hlíny jako stavebního materiálu. V našich podmínkách 

se spíše využije k základu stavby kamenivo a k zastřešení a horizontálním konstrukcím dřevo 

a sláma. Je tu také kladen větší důraz na to, aby se voda příliš nezdržovala u stavby. 

 

Obrázek 6 Koncept – půdorysný tvar (archiv autorky) 

Mezi významná témata v síti poznatků patří kruh, tento tvar tak dává základní formu 

půdorysnému tvaru modelového případu. Kruh je přerušen pro vytvoření vstupu a následně i 

výstupu. Vzájemně posunuté půlkruhy tak jasně definují začátek a konec a zároveň umožňují 

jak úkryt, tak výhled.  

 

Obrázek 7 Koncept – tvar v řezu (archiv autorky) 

Další definující koncept je „ze země vzhůru“, jednoduchý pojem, který dokonale vystihuje 

pojetí hlíny a práci s ní jako se stavebním materiálem. Výška stavby je navržena podle 

proporcí lidské postavy, zaoblení vychází z jazyka lidové hliněné architektury. Finálním 

prvkem, který nelze zaznamenat ani obrázkem, ani textem, je dotek. 

Hliněná stavba je tvořena postupně po vrstvách, další vrstva se přidává až poté, co předchozí 

vrstva částečně vyschne. V tomto případě se tedy předpokládá z větší části hlína vrstvená. 

Ideální směs a poměr složek je určen až podle konkrétního místa, v návrhu se předpokládá 

kombinování technik, protože ze sítě poznatků nevyšla žádná jako přednostní. Proto je možné 

https://vutbr-my.sharepoint.com/personal/xabazik_vutbr_cz/Documents/Disertace/Obrázky/koncept%20-%20řez.png


26 

 

využít ke spodní stavbě vrstvení a klenbu tvořit pomocí kusových hliněných dílců. Důležitým 

prvkem je tvorba pomocí lidské síly, a především lidských rukou, které nakonec nechávají 

stopu v hlíně. 

 

Obrázek 8 Koncept – splynutí (archiv autorky) 

Modelový případ podstaty hliněné architektury nevychází z žádné konkrétní funkce nebo 

potřeby, jak vyšlo najevo ze sítě poznatků, je to čistě elementární architektura. Nemá vydržet 

na věky, má začátek a konec. V našem podnebí definovaný klimatickým vlivy, a především 

množstvím srážek. V o něco málo sušší oblasti by stavba vypadala možná podobně a lišila by 

se třeba delší životností. Není potřeba toto období přesně definovat, je vhodné mu jen 

porozumět.  

Nepálenou hlínu lze za určitých podmínek používat ve stavbách opakovaně. Tento cyklus je 

přirozenou součástí hlíny jako stavebního materiálu a je jeho výhodou. Navržený modelový 

případ proto znázorňuje cyklus hliněného prostoru, jeho vyzdvižení a opětovné splynutí se 

zemí, v jeho nejjednodušší podobě, a to vlivem eroze. 
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Obrázek 9 Koncept – cyklus (archiv autorky) 

Podstata vyplývá z přirozenosti, je maximálně objektivní a existuje v reálném světě. Podstata 

není omezena subjektivním vnímáním jedince (konkrétní jedna osoba) ani intersubjektivním 

imaginárním řádem (legislativa státu).  

Předpokladem práce bylo vytvořit drobnou hliněnou stavbu. Koncept stavby i samotný návrh 

je následně poměrně jednoduchá, elementární záležitost. Většinu celé práce tvoří především 

důsledný průzkum. Během něj se objevilo významné téma elementarity, tento důsledek nebyl 

dopředu zřejmý. Následná čitelnost a jednoduchost tohoto prostoru pak nejlépe umožňuje 

pochopení hliněného prostoru.  

 

 

Obrázek 10 Koncept – půdorys a řez (archiv autorky) 
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Navržená drobná stavba představuje ideální ztvárnění prostoru z jednoho materiálu na základě 

získaných i známých informací o hlíně. Má masivní hliněné zdi, které si člověk vytvořil sám, 

vlastními silami, a poskytuje mu úkryt. Úkryt, který plynule stoupá ze země, jež je jeho 

hlavním zdrojem, má měkké oblé rysy, které vznikly dotekem lidských rukou a až doslouží, 

opět splyne se zemí. 

 

Obrázek 11 Koncept – prostor (archiv autorky) 

4.2.4 UPLATNĚNÍ HLÍNY V NAŠICH PODMÍNKÁCH NA ZÁKLADĚ NALEZENÉ 
PODSTATY 

Použití hlíny nejvíce záleží na lidech, jímž architektura slouží. Lidé na hlínu postupně 

zanevřeli a až posledních dvacet let se toto smýšlení začíná pomalu měnit. V současnosti ji i 

tak příliš mnoho lidí v povědomí jako stavební materiál nemá. O nepálené hlíně by se jako o 

stavebním materiálu mělo uvažovat běžně, jak tomu bylo dříve. Začít s takovým procesem 

implementace myšlenky je vhodné na několika úrovních. Jednou z nich je vzdělávání. Na 

středních a vysokých stavebních školách by hlína měla být zařazena na stejnou úroveň jako 

ostatní stavební materiály. K tomu je potřeba také vzdělávání vyučujících, kteří by znalosti 

šířili dále. Vzdělaní projektanti pak mohou hlínu běžně navrhovat. Řemeslníci mají možnost 

vzdělávat se již v současnosti a tyto dovednosti mohou využívat v praxi. 
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K rozšíření nepáleného hliněného stavebního materiálu by se mohli přizpůsobit také výrobci 

stavebních materiálů. Ti však ve vlastním zájmu nejčastěji reagují na poptávku, jak zaznělo 

v rozhovoru s výrobcem. Pokud tedy bude zájem dostatečný, stavební průmysl se poptávce 

přizpůsobí. 

Hlavní koncepty, které definují hlínu a její podstatu jako správné použití materiálu, směs a 

hmat byly a jsou součástí práce s hlínou. Mělo by to tak zůstat i nadále. Pokud lidé budou mít 

zájem o stavění z hlíny, měli by se nechat vést zkušeným projektantem. Materiál by měl vždy 

být zpracován kvalitně, aby se předešlo poruchám. Pokud chtějí lidé stavět svépomocí, je 

vhodné přizvat na stavbu zkušeného „hlinaře“, řemeslníka, který je schopný sdílet informace 

o materiálu podobně jako tomu bylo dříve v komunitách. Alespoň v nějaké fázi stavby pak 

autorka vřele doporučuje přímý kontakt s materiálem. 

Podstata hliněné architektury v podmínkách Česka pak má své omezení. Nepálená hlína jako 

stavební materiál u nás není legislativně uchopena, musí ale splňovat obecné normy. Použití 

hlíny ve stavbě pak vždy musí certifikovat oprávněná osoba nebo výrobce. Je vhodné vytvořit 

legislativní rámec na základě již získaných poznatků. Chování materiálu a jeho limity máme 

zdokumentované dobře. Příklad si lze vzít také z dalších států, jako Německo, Rakousko nebo 

Austrálie, kde je hlína legislativně ukotvena jako stavební materiál.  

Hlínu lze i za současného stavu ve stavbách legálně používat. Pokud se jedná o hlavní nosný 

konstrukční materiál, je nutné, aby konstrukci autorizovala oprávněná osoba. Případně lze 

použít certifikovaný stavební výrobek. U nepálené hlíny je ale potřeba zjistit složení a 

vlastnosti dané směsi. Jak již bylo několikrát zmíněno, materiál se silně váže ke svému místu. 

Je proto vhodnější hlínu v daném místě otestovat a dopravovat jen na krátké vzdálenosti, než 

používat směsi či prefabrikované dílce z druhého konce republiky.  

Ke zjednodušení procesu zpracování materiálu, přípravy a testování směsi by bylo velmi 

vhodné zřízení hlinišť. Hliniště může být u každé obce, kde se nachází vhodná stavební hlína. 

Bylo by to místo, kde by zároveň sídlil výrobce hliněných stavebních dílců. Vzhledem 

k významné pozici lidí ve struktuře sítě poznatků této teorie je navržen model lokální firmy. 

Pokud jsou lidé zapojení do zpracování místního materiálu zároveň obyvateli dané obce, dá se 

předpokládat silnější vztah k vykonávané činnosti a zároveň podpoření komunity. 
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Obrázek 12 Schéma hliniště na okraji obce (archiv autorky) 

V hliništi by se hlína přímo těžila. V přilehlé výrobě by se míchala, testovala a certifikovala. 

Právě certifikace je nezbytnou součástí procesu pro ověření vlastností materiálu podle dnešní 

platné legislativy. Ve výrobě se mohou na základě poptávky produkovat různé stavební díly. 

Může se zde připravovat směs pro dusanou nebo vrstvenou hlínu. Zpracování těchto dvou 

směsí přitom není technicky nijak zvláště náročné, potřebné stroje a nástroje již běžně v praxi 

existují. Podobné je to i u nepálených lisovaných cihel. U těch je jen potřeba počítat s většími 

prostorovými nároky na uskladnění při sušení. Další možností, jak je uvedeno již v kapitole o 

technikách stavění, jsou pak dusané hliněné panely. Jedná se o prefabrikaci hlíny. V rámci 

tohoto výzkumu vyšlo najevo, že hlína je nepřirozenější ve své amorfní podobě. Předpříprava 

stavebních dílců je však běžnou součástí dnešního stavitelství. Pokud prefabrikace následuje 

současné trendy a pomůže to většímu uplatnění hlíny, je to jen pro dobro věci. Zvláštní 

formou stavění je pak 3D tisk. Ve výrobě by se mohla zpracovávat směs pro hliněnou pastu, 

která je v současnosti testovaná s přídavkem vápna. Bylo by zde možné i zapůjčení 

konstrukce pro rameno tiskárny. 
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Výstavba podobných lokálních center není ve světě novou myšlenkou. Existují již například 

v Německu. Takovýto způsob rozšíření nepálené hlíny v Evropě ostatně propaguje i Anna 

Heringer. 

Ke konkrétním příkladům uplatnění u nás v běžném stavitelství je pak možné zmínit výstavbu 

rodinných domů. I když v současnosti nikdo neví, jak se nadále bude stavitelství, architektura 

a celkově způsob tvorby prostoru kolem nás vyvíjet, je pro účely této práce možné vycházet 

ze současného stavu. Prostorové nároky na typický rodinný dům, a tedy i nároky na stavební 

materiál, jsou významné. O to důležitější je proto výběr vhodného stavebního materiálu. 

Nepálená hlína může v takovém případě sloužit jako hlavní materiál pro vertikální nosné 

konstrukce. Je možné použít hlínu na vnitřní straně, kde se nejlépe uplatní její akumulační 

vlastnosti. Z exteriéru je vhodné přidání tepelné izolace a opláštění. Níže je uveden jen jeden 

příklad skladby, která se podobá dnes běžně používaným systémům. 

 

Obrázek 13 Návrh skladby dusané hliněné nosné konstrukce (archiv autorky) 

Při výstavbě je důležité dbát na provedení detailu a správné použití materiálu, aby se předešlo 

poruchám ve stavbách. Hlína musí být izolovaná od zemní vlhkosti, není vhodná pro 

zakládání stavby. Je lepší předcházet problémům, a proto je o to důležitější správně materiál 

navrhnout již v projektu a postupy kontrolovat i při výstavbě. Upřednostňuje se přitom 

jednodušší chytré řešení. Příliš komplikovaným detailům je naopak lépe se vyhnout. Na 

horizontální nosné konstrukce je lepší použít jiný stavební materiál, který je v souladu 

s hlínou, jako například dřevo. Dřevo, jako obnovitelný přírodní materiál, sice při použití na 
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stropní konstrukce zvětšuje tloušťku skladby a je nutné navrhnout ve skladbě pružné 

materiály, ale v kombinaci s hlínou funguje výborně. 

Dalším příkladem použití v dnešní praxi je výstavba smíšená, společného bydlení, služeb a 

komerce. Nepálená hlína tu může být použita v podobné skladbě jako u rodinného domu. Ze 

zahraničí známe i příklady použití nepálené hlíny pro vertikální nosné konstrukce i pro pět 

výškových úrovní nad sebou. Takové řešení je tedy možné, na druhou stranu, hlína je 

materiál, který se přirozeně drží při zemi, a tak by se možná při přílišném vytahování do 

výšky dostávala do konfliktu se svou podstatou. Při překročení určité výškové úrovně je tedy 

vhodnější použít jiný stavební materiál, jako již zmíněné dřevo, a hlínu ponechat jako 

doplňkový materiál (výplňové zdivo, nenosné příčky, omítky) v interiéru pro její akumulační 

a izolační vlastnosti (proti hluku a záření). Konkrétní výška hliněné stavby zde není uvedena, 

jedné se jen o ilustraci použití.

 

Obrázek 14 Proporce hliněné stavby (archiv autorky) 

Dalšími příklady použití nepálené hlíny při tvorbě prostoru jsou komerční a průmyslové 

stavby. Jak vyšlo najevo z tohoto výzkumu, materiál nijak zvláště netíhne k vytvoření 

prostoru pro určitou funkci, je tedy mylné předpokládat, že hlína je dobrá jen na malé rodinné 

domky. Naopak, hlínu jako materiál, který nás přirozeně obklopuje, je možné přetvořit 

v jakýkoli prostor s libovolnou funkcí. Přitom možností, jak ji použít ve skladbě je mnoho. 

Pokud je potřeba uklidňující účinek v interiéru, je vhodná hliněná omítka. Pokud naopak 

https://vutbr-my.sharepoint.com/personal/xabazik_vutbr_cz/Documents/Disertace/Obrázky/hlína%20do%20výšky.png
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v pasivním domě navrhujeme akumulační zdivo, je vhodná masivní hlína. Kompromisním 

řešením je přidání určitých přísad, některé vlastnosti hlíny se tak zlepší, jiné zhorší. Pokud se 

například hlína vylehčí řezankou, zlepší se její tepelný odpor, ale zhorší se pevnost. Hlínu lze 

použít jakkoli za správného porozumění tomu, jak funguje a co je pro ni přirozené. 
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6 ZÁVĚR 

Výstupem tohoto výzkumu je zakotvená teorie podstaty hliněné architektury, která je 

přehledně zpracovaná do grafické podoby sítě s ústřední propozicí. Tato síť poznatků 

provazuje vše, co doposud víme o hlíně, s novými oblastmi, současnou architektonickou 

tvorbou a aktuálními tématy pro nalezení nových spojitostí a podpoření ústředního tématu – 

propozice podstaty hliněné architektury. Podstata hliněné architektury v našich podmínkách je 

abstrahována do podoby modelového případu. Výstupem této disertace je tedy návrh drobné 

hliněné stavby, jež prezentuje síť poznatků a testuje propozici teorie aplikací do konkrétní 

podoby prostoru. 

Modelový případ slouží jako ilustrace ideálního použití hlíny v podmínkách Česka. Při 

stavění z hlíny je vhodné se takovým případem inspirovat a po porozumění lze použít některé 

prvky. Jedná se o jeden návrh ideálního uplatnění hlíny v našich podmínkách, ale nevylučuje 

použití i jiných konstrukčních technik nebo jiných detailů. Pro stavitele je výhodou hliněný 

materiál dobře poznat a pochopit, jak nejlépe je možné ho použít. 

Vzhledem k tomu, že hlavním těžištěm této práce je nalézt podstatu hliněné architektury, 

jedná se o nalezení její přirozenosti, nadčasového pohledu bez přílišného vlivu toho, co je 

obecně považováno za zřejmé. Protože to, co známe, a co pokládáme většinově za normální, 

nemusí být nutně správně. Na jednu věc lze vždy nahlížet z více pohledů, neexistuje jedno 

jediné řešení. Modelový případ představuje jednoduchou stavbu tvořenou jen pomocí lidské 

síly. V inspiraci touto stavbou si však lze představit uplatnění hlíny i v dnešní době, a to 

pomocí dostupných technologií.  

Cílem práce bylo nalézt taková témata, která nejvíce ovlivňují podstatu hliněné architektury v 

našich podmínkách. Mezi ně patří lokalita, lidé, elementární, směs, dotek, masivní a správné 

použití. Na tuto práci je možné navázat dalším výzkumem například při návrhu konkrétních 

příkladů uplatnění ve skladbách nebo individuální tvorby prostoru při zadání funkce a místa. 

Zřízení místních hlinišť, místních výrobců hliněných prvků, patří mezi hlavní doporučení této 

práce při použití v praxi. Pro lepší uplatnění je vhodné ukotvení nepálené hlíny v současné 

legislativě a vzdělávání na středních a vysokých školách se zaměřením na stavebnictví. Při 

stavění z hlíny je důležité její správné použití, tím že je hliněná směs vždy charakteristická 

v daném místě je potřeba porozumět tomu, jak se materiál chová, jak jej správně kombinovat 

a řešit detaily. Autorka dále doporučuje používat hlínu kromě interiérových omítek, které jsou 
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dnes běžné, pro její vlastnosti jako masivní hliněné zdivo ať už nosné (pak spíše 

v horizontální proporci stavby) nebo nenosné. 

Záměrem této práce bylo propojit teorii s praxí, tento cíl byl naplněn návrhem drobné 

architektury, kdy nezůstává jen u teoretické roviny slov, ale je ztvárněna konkrétnější podoba 

pojetí hliněného prostoru. Tato drobná stavba pak může sloužit jako inspirace k porozumění a 

správnému použití hlíny v architektuře. 
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ANNOTATION 

The output of this research is the grounded theory of the essence of earthen architecture, 

which is clearly processed into a graphical form of a network with a central proposition. This 

network of knowledge connects everything we know about earth so far, with new areas, 

contemporary architectural work and current topics to find new connections and support the 

central theme - the proposition of the essence of earthen architecture in the Czech Republic. 

The essence of earthen architecture in our conditions is abstracted into a model case. The 

output of this dissertation is the design of a small earthen structure, which presents a network 

of knowledge and tests the proposition of the theory of applications to a specific form of 

space.  

The model case serves as an illustration of the ideal use of earth in the conditions of the Czech 

Republic. When building with earth, it is advisable to be inspired by such a case, and after 

understanding, some elements can be used. This is one proposal for the ideal application of 

earth in our conditions, but it does not preclude the use of other construction techniques or 

other details. It is an advantage for builders to know the earthen building material well and 

understand its best use.  

Given that the main focus of this work is to find the essence of earthen architecture, it is a 

matter of finding its naturalness, a timeless view without undue influence of what is generally 

considered obvious. Because what we know, and what we consider to be mostly normal, may 

not necessarily be right. One thing can always be viewed from several perspectives, there is 

no single solution. The model case represents a simple structure formed only by human force. 

Inspired by this construction, however, it is possible to imagine the application of earth even 

today, using available technologies.  

The aim of the work was to find such topics that most influence the essence of earthen 

architecture in the Czech Republic. These include location, people, elementary, mixture, 

touch, massive and proper use. This work can be followed up by further research, for example 

in the design of specific examples of application in compositions or individual creation of 

space in the assignment of function and place.  

The establishment of local earthen pits, local producers of earthen elements, are among the 

main recommendations of this work when used in practice. For better application, it is 

appropriate to anchor earth in current legislation and education at secondary schools and 

universities with a focus on construction. When building with earth, it is important to use it 
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correctly, because the earthen mixture is always characteristic in a given place, it is necessary 

to understand how the material behaves, how to combine it correctly and how to solve details. 

The author also recommends the use of earth in addition to interior plasters, which are 

common today, for its properties as solid earthen masonry, whether load-bearing (then rather 

in the horizontal proportion of the building) or non-load-bearing.  

The aim of this work was to connect theory with practice, this goal was fulfilled by the design 

of small architecture, which does not remain only at the theoretical level of words, but is 

depicted a more specific form of the concept of earthen space. This small building can then 

serve as an inspiration for understanding and the correct use of earth in architecture.  
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