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Hlína dnes 
 

Ing. arch. Petr Novák 
Školitel: Doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. 

Ústav navrhování V., FA VUT Brno 
 
 

Použití hliněného stavebního materiálu má na území Moravy velmi silnou 
tradici a najdeme ho v mnoha starších domech na venkově i ve městech. 
V předešlých deseti letech se u nás hlína používala především ve stavbách 
experimentátorů, nadšenců a ekologických institucí. Dnes jsou již stavební materiály 
z hlíny v nabídkách několika moravských firem a používají se čím dál častěji.  

1. Tradi ční hlin ěné stavby  

Z hlíny se v minulosti stavělo hlavně proto, že to byl materiál levný, snadno 
dostupný a zpracovatelný. Mnohá obec na Moravě měla vytypované místo, odkud se 
těžila hlína vhodná pro stavění. Náklady na dopravu hlíny na staveniště byly tedy 
velmi malé a materiál byl téměř zdarma. Snadná zpracovatelnost hlíny vedla často ke 
stavbám svépomocí a tím k dalšímu snížení nákladů. Dnes při nutnosti užívat certifi-
kované stavební materiály a stavební postupy už tento způsob výstavby není možný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanácký skanzen v obci Příkazy. Vlevo původní stodoly z hliněných nepálených cihel. 
Vpravo rekonstrukce ohradní zdi z hliněných nepálených cihel na hliněnou maltu. (foto: 

archiv autora) 

2. Architekti a novodobé stavby z hlíny 

Z dnešního pohledu můžeme říci, že hlína je ideální ekologický materiál 
s velice malým podílem zabudované tzv. „šedé“ energie, která se spotřebovává při 
těžbě, výrobě a dopravě stavebního materiálu. V České republice začali před pár lety  
někteří architekti používat hliněný materiál ve spojení s dalšími přírodními materiály v 
prvních novodobých hliněných stavbách, kterou byla například „Restaurace Hliněná 
bašta“ v Průhonicích u Prahy z roku 1997 od SEA - Skupina ekologické architektury 
Petra Suskeho, Jiřího Jakeše a Michala Havelky. Výstavba tohoto domu byla jakýmsi 
experimentem, na kterém byly testovány různé druhy použití hliněného stavebního 
materiálu.  
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Restaurace Hliněná bašta v Průhonicích u Prahy. (foto: archiv autora) 

Dalšími z prvních novodobých staveb s použitím hlíny u nás byly především 
vzorkové domy ekologických a neziskových organizací, kterými je například 
„Centrum VERONICA“ v Hostětíně z roku 2006 od Georga W. Reinberga nebo 
„Středisko ekologické výchovy Sluňákov“ v Horce u Olomouce z roku 2007 od 
ateliéru Projektil Architekti nebo také menší projekty pokrokových stavebních firem, 
jakou je například firma RIGI se svým projektem „Slunečná ulice“ v Hradčanech u 
Brna a pokrokových architektů, kterým je například Aleš Brotánek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Vlevo: Centrum Veronica Hostětín.            Vpravo: Středisko ekologické výchovy Sluňákov. 
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Dnes má již u nás hlína experimentální fázi i průkopnické projekty úspěšně za 

sebou a pomalu se vrací na vesnice, jako ideální materiál pro stavbu rodinných domů 
a hospodářských budov. Velký podíl na vzrůstající popularitě a důvěryhodnosti 
hliněného materiálu (především nepálených hliněný cihel a hliněných omítek) mají 
firmy, které tyto stavební materiály vyrábějí a nabízejí včetně potřebných certifikátů.  

3. Nepálené hlin ěné cihly, hlin ěné omítky a hlin ěné obkladové panely 

Z hliněných materiálů se u nás nejčastěji sekáváme s použitím nepálených 
hliněných cihel pro zdění nenosných příček, hliněných omítek do interiéru a začínají 
se používat také hliněné panely. Výrobou a prodejem těchto ekologických stavebních 
materiálů se v současnosti na území Moravy zabývá několik firem, například firma 
Claygar v Olomouci, RIGI v Hradčanech či firma Hliněný dům v Lysovicích.  

 

druh cihly cihla plná pálená nepálená lisovaná 
hliněná cihla - 
stabilizovaná 

nepálená lisovaná 
hliněná cihla - 
nestabilizovaná 

prodejce Cihelna Hlučín s.r.o. Claygar s.r.o. Claygar s.r.o. 

konkrétní výrobek Cihla plná CP 
 

 

 

 

 

Cihla CLAYGAR 
CEB 101 
Stabilizovaná 

 

Cihla CLAYGAR 
CEB 101 
Nestabilizovaná 

 

zdroj informací www.cihelnahlucin.cz www.claygar.cz www.claygar.cz 

rozměry 290x140x65 mm 295x140x90 mm 295x140x90 mm 

hmotnost 4,7 kg 7,5 kg 7,5 kg 

objemová hmotnost 1900 kg/m3 2000 kg/m3 2000 kg/m3  

pevnost v tlaku 15,2 MPa 8,3 MPa 7,7 MPa 

spotřeba cihel na m2 
při tloušťce zdiva 140 
mm  

44,44 ks/m2 35 ks/m2  35 ks/m2 

spotřeba malty na m2 
při tloušťce zdiva 140 
mm 

24 l/ m2 6 l/ m2 6 l/ m2 

směrná pracnost  cca 0,7 h/m2 cca 1,1 h/m2 cca 1,1 h/m2 

koeficient tepelné 
vodivosti (I)  

0,78 W/(K.m) 1,13 W/(K.m) 1,13 W/(K.m) 

cena (21.4.2009) 6,10 Kč/ks bez DPH 12,0 Kč/ks bez DPH 10,0 Kč/ks bez DPH 
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druh cihly nepálená hliněná cihla  nepálená hliněná 
cihla 

nepálená hliněná 
cihla 

prodejce RIGI – (M. Navrátil) Hliněný dům s.r.o. Hliněný dům s.r.o. 

konkrétní výrobek Nepálená plná cihla 

 

Hliněná cihla CPN -
cihla plná nepálená 

 

Hliněná cihla CPN 
M-10 -cihla plná 
nepálená  

 

zdroj informací www.rigi.cz www.hlinenydum.cz www.hlinenydum.cz 

rozměry 295x140x65 mm 295x140x65 mm 295x140x90 mm 

hmotnost 5,0 kg 5,2 kg 7,2 kg 

objemová hmotnost 1931 kg/m3 1931 kg/m3  1955 kg/m3  

pevnost v tlaku 4,79 MPa 4,75 MPa 3,25 MPa 

spotřeba cihel na m2 
při tl. zdiva 140 mm  

45 ks/m2 45 ks/m2 35 ks/m2 

spotřeba malty na m2 
při tl. zdiva 140 mm 

40 kg/m2 cca 45 kg/m2 nezjištěna  

směrná pracnost 
zdění při tloušťce 
zdiva 140 mm 

nezjištěna nezjištěna nezjištěna 

koeficient tepelné 
vodivosti (I)  

nezjištěn nezjištěn nezjištěn 

cena (21.4.2009) 6,60 Kč/ks bez DPH nezjištěna nezjištěna 

Hliněné nepálené cihly. 

Pevnost v tlaku lisovaných nepálených hliněných cihel nabízených v současné 
době na českém trhu je v rozmezí 8,3MPa u cihel stabilizovaných cementem a u 
cihel nestabilizovaných 7,7 MPa. U nepálených hliněných cihel (nelisovaných) je 
nižší cca 4,79-3,25 MPa. Pevnosti v tahu jsou asi pětkrát menší. Hodnoty pevností 
se u různých výrobců liší vzhledem k používání různých materiálů pro výrobu, 
různých výrobních postupů a dalšími vlivy. Proto by měl zákazník od prodejce 
vyžadovat certifikát dokládající uváděné vlastnosti stavebního materiálu. Tepelně 
izolační vlastnosti nepálené hlíny jsou srovnatelné s cihlou pálenou. Hodnota 
součinitele tepelné vodivosti se pohybuje kolem 0,7 W/mK. Lisované nepálené 
hliněné cihly nabízené na našem trhu mají součinitel tepelné vodivosti 1,13 W/mK. U 
lehčených hlín, které se používají jako výplňové zdivo je nižší pevnost, ale součinitel 
tepelné vodivosti je vyšší a pohybuje se kolem 0,1 až 0,25 W/mK, což odpovídá 
vlastnostem tvárnic Ytong nebo zdiva Porotherm. Dobře zpracovaná hlína je 
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mrazuvzdorná a lze ji použít jako lícové zdivo. Omítání vnějších zdí z nepálených 
cihel je proble-matičtější. Ideální jsou omítky sádrové, tvrdší omítky je nutné zavěsit 
na pletivo. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                                 

 

 

 
Vlevo: Výroba certifikovaných nepálených hliněných cihel v obci Lužice u Šternberka. 

Vpravo: Provádění hliněných omítek v obci Lysovice. (foto: archiv autora) 
 

 

prodejce Claygar s.r.o. Claygar s.r.o. RIGI –     (M. 
Navrátil) 

Hliněný dům 
s.r.o. 

konkrétní výrobek CLAYMALT CM 
04 

CLAYMALT CC 
04 

Zdící malta 
ProCrea 

TerraColore 
zdící malta - 
HRUBÁ 

zdroj informací www.claygar.cz www.claygar.cz www.rigi.cz www.hlinenydu
m.cz 

dodávka (balení) 30/500/1000 kg             30/500/1000 kg             40 kg 25/500/1000 kg            

velikost zrna 0-4 mm 0-4 mm 0-2 mm nezjištěna 

síla vrstvy  nezjištěna nezjištěna 5-30 mm 10-20 mm 

cena za balení 
(21.4.2009) 

140,- Kč/(30kg)       
bez DPH 

nezjištěna 373,- Kč/(40kg)       
bez DPH 

nezjištěna 

cena za balení 
(21.4.2009) 

1750,- 
Kč/(500kg)        
bez DPH 

nezjištěna nezjištěna nezjištěna 

Hliněné zdící malty. 
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prodejce RIGI –            
(M. Navrátil) 

RIGI –            
(M. Navrátil) 

RIGI –            
(M. Navrátil) 

Hliněný dům 
s.r.o. 

konkrétní 
výrobek 

ProCrea jílová 
stavební deska 

 

ProCrea jílová 
stavební deska 

 

ProCrea jílová 
stavební deska 

 

Hliněný panel 

 

zdroj informací www.rigi.cz www.rigi.cz www.rigi.cz www.hlinenydu
m.cz 

rozměry (mm) 1250x250x25 1250x250x35 1250x250x50 1000x625x25  

hmotnost cca 38 kg/m2 cca 41 kg/m2 cca 70 kg/m2 cca 26,3 kg/m2 

koeficient tepelné 
vodivosti (I)  

0,33 W/(K.m) 0,33 W/(K.m) 0,33 W/(K.m) 0,44 W/(K.m) 

měrná tepelná 
kapacita  

2,1 kJ/(kgK) 2,1 kJ/(kgK) 2,1 kJ/(kgK) 1,0 kJ/(kgK) 

pevnost v tlaku 2,3 N/mm2 2,3 N/mm2 2,3 N/mm2 > 2,3 N/mm³ 

faktor difuzního 
odporu 

4-6 4-6 4-6 5-10 

třída hořlavosti B1 (nehořlavý) B1 (nehořlavý) B1 (nehořlavý) A2 (nehořlavý) 

použití opláštění příček, 
stěn a stropů 

opláštění příček, 
stěn a stropů –
lze zasekat 
elektrokabely 

zatížení 
dřevěných 
stropů 

interiérová ob-
kladová deska, 
náhrada OSB či 
sádrokartonu 

cena (21.4.2009) 168 Kč bez DPH 179 Kč bez DPH 271 Kč bez DPH nezjištěna 

Hliněné obkladové panely. 

4. Závěr 

U starých hliněných staveb majitelé dávají častěji přednost jejich bourání bez 
ohledu na jejich hodnotu technickou či kulturní a historickou. Projektanti a architekti 
hlínu většinou opomíjejí. Povědomí o kvalitách hliněných stavebních materiálů se 
však pomalu rozšiřuje jak mezi laickou, tak i odbornou veřejnost. Vzdělávacími 
akcemi napomáhá tuto situaci na území Brněnska řešit například Rozmarýnek – 
odloučené pracoviště Lipky nebo Sdružení hliněného stavitelství o.s. Se sdružením 
hliněného stavitelství spolupracuje také Fakulta architektury VUT v Brně. Obě tyto 
instituce byli partnery projektu MINULOSTÍ K BUDOUCNOSTI – Přírodní materiály 
v regionální stavební kultuře a projektu HLÍNA DNES - Přírodní materiály a nepálená 
hlína v novodobých i tradičních stavbách. 

5. Zdroje informací 

- www.claygar.cz    

- www.hlinenydum.cz 

- www.rigi.cz   

- www.hlina.info 




