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ABSTRAKT  

Bakalářská práce se zabývá využitím hlíny jako stavebního materiálu pro obytné stavby, 

konkrétně technologií dusané hlíny. Za použití tuzemské i zahraniční literatury je zpraco-

vána rešerše, ve které je popsána historie hliněných staveb ve světě i u nás. Další součástí 

je popis hlíny jako stavebního materiálu. Následně se práce zabývá podrobným popisem 

samotné technologie dusané hlíny s příklady využití u moderních staveb ve světě. V rámci 

praktické části budou provedeny odběry vzorků hlíny z pozemku, který se nachází v obci 

Dolní Těrlicko, cca 30 km jihovýchodně od Ostravy. Na zmíněném pozemku by v následu-

jícím roce mělo dojít k výstavbě rodinného domu právě pomocí technologie dusané hlíny. 

V poslední části je poté navrhnuta a otestována metoda výroby zkušebních těles z hliněné 

směsi pro tlakovou zkoušku. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Hlína, jíl, vápno, cement, technologie dusané hlíny, Dolní Těrlicko 

ABSTRACT  

The Bachelor thesis focuses on use of earth as a building material for residential buildings, 

in particular the rammed earth technology. The first part of the thesis deals with history 

of the earth structures in the world and in our country, using the Czech and foreign lite-

rature. Subsequently, the thesis defines earth as a building material. After that, the paper 

describes in detail the rammed earth technologies with examples of use in modern buil-

dings around the world. Within the practical part, samples of earth from Dolní Těrlicko, 

approx. 30 km southeast of Ostrava, have been collected. Family house should be built 

on this land next year, with usage of rammed earth technology. In final part we propose 

and test methods of producing trial bodies from earth compound for pressure test. 
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Earth, clay, lime, cement, rammed earth technology, Dolni Terlicko 
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1 ÚVOD 

 Hlína, dřevo, kámen – jediné materiály, které se dříve používaly na výstavbu domů, 

v kterých člověk žil po tisíciletí bez újmy na zdraví. V dnešní době, kdy se staví z moderních 

stavebních materiálů, které mají zejména lepší mechanické vlastnosti, díky kterým lze sta-

vit vyšší budovy při zachování nebo i snížení tloušťky stěn, se hlína, dřevo a kámen dostaly 

do skupiny materiálů, které jsou méně používané. 

 Hlína, jakožto jeden z nejstarších materiálů po dobu existence člověka je považo-

vána za zdroj života na zemi. Předností hlíny jako stavebního materiálu je nejen velká 

energetická úspora, ale i zdravotní nezávadnost a příznivé působení na člověka. Díky svým 

vlastnostem dokáže přijmout velice rychle vysoký obsah vzdušné vlhkosti a je schopna 

postupně uvolňovat vodní páru do vnitřního prostředí. Tímto chováním zabezpečuje stálé 

teplotně – vlhkostní mikroklima v interiéru. Na rozdíl od cementu, vápna nebo sádry má 

odlišné chování a to, že se během svého životního cyklu chemicky nemění. 

 Dříve se na stavby domů používala podorniční vrstva hlíny z obecných hlinišť, které 

se nazývaly hliníky. Dalším zdrojem mohla být hlína, která se získala při výkopech sklepů 

a základů, jejichž množství obvykle stačilo pro výstavbu domu. V současné době se vhod-

nost zeminy pro výrobu hliněných výrobků zkoumá pomocí rozborů a zkoušek.
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2 CÍL PRÁCE 

 Tato bakalářská práce se zabývá využitím materiálů na bázi dusané hlíny pro využití 

u obytných staveb. Práce si klade za cíl popsat zdroje a vlastnosti surovin, ze kterých se 

vyrábí hliněná směs pro technologii dusané hlíny. Dále bude v teoretické části podrobně 

popsána samotná technologie dusané hlíny (rammed earth) a uvedeny některé příklady 

jejího užití. 

 V praktické části se budeme zabývat návrhem metodiky pro výrobu zkušebních těles 

pro tlakové zkoušky hliněné směsi. Podle navržené metodiky budou vyrobena zkušební 

tělesa, která se následně podrobí tlakové zkoušce a stanovíme jejich výsledné pevnosti. 
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3 HISTORIE A VÝVOJ HLINĚNÝCH STAVEB 

 Hlína, dřevo a kámen jsou přírodní materiály, užívané pro stavby od nepaměti. Člo-

věk byl hlínou obklopen. Chodil po ní a stavěl si z ní obydlí z počátku velmi jednoduchá, 

později složitější. Přesto historie hliněných staveb není dobře zdokumentována a zájem  

o tento materiál byl považován za zastaralý a podřadný. Dávala se přednost materiálům 

jako je dřevo a kámen [1]. 

 Nepálená hlína se jako stavební materiál používala zejména pro stavbu masivních 

hliněných stěn prakticky po celém světě. Existuje několik základních technologií, které se 

v průběhu historie měnily jak v názvu, tak v postupu provádění, ale stále jsou založeny na 

několika základních principech vytváření konstrukcí [1]. 

3.1 Historie hliněných staveb ve světě 

 Techniky hliněných konstrukcí byly známy již více než 9000 let př. n. l. Hliněné stavby 

našly velké rozšíření ve starověkých civilizacích, vázaných na velké řeky. Nejstarší docho-

vané hliněné stavby jsou kruhová obydlí z nepálených cihel na kamenné podezdívce 

z doby 8000 let př. n. l. v Jerichu, kdy město pokrývalo zhruba čtyři hektary [1,2]. 

 Kolem roku 6000 př. n. l. se u Egejského pobřeží začaly stavět jednoduché stavby  

z dřevěného výpletu a jílu, které byly následně vylepšovány až do pravoúhlých tvarů z cihel 

vysušených na slunci. Tyto tvary a struktury cihel se používaly i v jižní oblasti dnešního 

Iráku. Domy z nepálených cihel datované od roku 8000 do roku 6000 př. n. l. byly také 

objeveny v roce 1908 v ruském Turkestánu. V Asýrii zase byly objeveny základy z dusané 

hlíny datované do roku cca 5000 př. n. l. [1,2]. 

 Nepálená hlína byla používána jako stavební materiál ve všech starých kulturách ne-

jen pro obytné domy, ale také pro náboženské chrámy a různé pevnosti. Významným pří-

kladem je 4000 let stará Velká čínská zeď, která byla původně stavěna výhradně z dusané 
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hlíny. Pouze pozdější pokrývání kameny a cihlami dalo zdi současnou podobu. Dále napří-

klad dochované tradiční hliněné domy v Jemenu, které můžeme vidět na obrázku č. 1, 

nebo Sluneční pyramida v Teotihuacanu v Mexiku postavená mezi lety 300 a 900 n. l. má 

jádro ze zhruba 2000 tun dusané hlíny [2]. 

 Ve starém Egyptě se rozvinulo umění hliněné klenby, které se využívalo pro stavby 

skladišťních prostorů. V suchých klimatických oblastech, kde bylo dřevo vzácné, byly vyvi-

nuty zdící techniky kleneb z nepálených cihel nebo kopulí pro které nebylo potřebné po-

užívat žádné podpůrné konstrukce v podobě dřevěný trámů [1,2]. 

 V období 4600 př. n. l. byly objeveny v řecké vesnici Sesklo domy, které měly pod-

louhlý, obdélníkově půdorysný tvar a byly stavěny z omazávek a hliněných nepálených 

cihel. Z této formy technologie následně vycházela celá Řecká architektura, která tento typ 

domu rozšířila dále až do Střední Evropy v době bronzové. Objevy z doby bronzové v  

Německu ukazují, že hlína byla používána jako výplň u domů s dřevěným rámem, nebo 

k utěsnění stěn vyrobených z kmenů stromů. Nejstarší příklad stěny z nepálené hlíny v se-

verní Evropě byl nalezen v Heuneburg Fort u Bodamského jezera v Německu přibližně  

z 6. století př. n. l. [1,2]. 

Obrázek č. 1: Tradiční hliněné domy v Jemenu [12] 
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3.2 Historie hliněných staveb v České republice 

 U nás je užití nepálené hlíny, stejně jako ve střední Evropě, poprvé zmiňováno mezi 

13. a 14. stoletím. K oživení hliněných konstrukcí v evropských zemích došlo na přelomu  

16. a 17. století, v době, kdy mohutné požáry v oblastech s tradičními dřevěnými konstruk-

cemi ničily celé vesnice a města. 

 Hliněné stavby odolné proti ohni nacházely široké uplatnění nejen na vesnicích, ale 

i ve městech (klasicistní patrové domy ve Slavkově). V prvních desetiletích 19. století za-

chycují mapy katastru rozšíření hliněných konstrukcí v regionech jižní Moravy. Nejširší za-

stoupení v naší zemi měla nepálená hlína na Moravě, kde se z původního primitivního 

jednoprostorového obydlí vyvinuly dvojdílné a později trojdílné domy, který se počátkem 

19. století vyskytovaly prakticky po celé Moravě a Slezsku. 

Do dnešní doby se uchovaly hliněné domy jednotlivě po celém území naší země, jak 

můžeme vidět ukázku domu v Senetářově na obrázku č. 2. V klasických hlinařských oblas-

tech jsou to celé vesnice, kde hliněná výstavba tvoří významnou část zástavby, např. Pří-

kazy a Rymice. 

Obrázek č. 2: Tradiční hliněný dům s doškovou střechou v Senetářově [13] 
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 Doba rozkvětu staveb z nepálené hlíny započatá v 17. století byla ukončena začát-

kem 20. století, kdy se začíná objevovat pálená cihla. V těchto dobách byla drahá a do-

stupná jen pro majetné vrstvy obyvatelstva. K masovému rozšíření pálených cihel dochází 

v době, kdy se do našich zemí rozšířila technologie výpalu cihel v kruhové peci vynalezena 

1867 F. Hoffmannem ve Vídni. Výroba cihel prudce vzrostla a jejich cena poklesla. Nastal 

boom v cihlářském průmyslu, který ve snaze dalšího zvýšení výroby a zisků prosadil úplný 

zákaz používání nepálené hlíny ve stavbách (zákon ze dne 16. června 1914). 

 Návrat k hliněným stavbám byl znovu zaznamenán po 2. světové válce, kdy byly sta-

věny domy z hlinobetonu (směs hlíny, písku, cementu a vody). Avšak s nástupem moder-

ních stavebních materiálů záhy došlo k postupnému utlumení a ukončení výstavby z ne-

pálené hlíny. Tuto skutečnost odrážejí i současné ČSN normy, kde hlína jako stavební ma-

teriál už vůbec není uvedena. 

 Nový nástup nepálené hlíny nastal ke konci 20. století, kdy po řadě zjištění nebez-

pečnosti nových materiálů pro lidské zdraví a následném zákazu jejich užívání  

(např. azbestocement, chemické sloučeniny v některých nátěrových hmotách apod.) začí-

nají být výrobky a materiály hodnoceny nejenom z hlediska vlastností technických a fi-

nančních, ale i ekologických, v nichž je obsaženo i hledisko zdravotní. Při takovém hodno-

cení se výrazně uplatňují pozitiva, která posunují hlínu do sortimentu zdravých přírodních 

stavebních materiálů pro nosné i nenosné konstrukce, a je třeba si přát, aby tato hlediska 

byla dominantní především pro domy určené k bydlení nebo k dlouhodobému pobytu 

(kanceláře, školy, nemocnice aj.) [1]. 
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4 HLÍNA JAKO STAVEBNÍ MATERIÁL 

 V první řadě se musíme seznámit se zeminami a jejich roztříděním. Zeminami a je-

jich vlastnostmi se podrobně zabývá inženýrská geologie. Podle obsahu jíloviny (zrna ve-

likosti pod 2 µm), prachoviny (zrna velikosti 2 – 50 µm) a pískoviny (zrna nad 50 µm) rozli-

šujeme tyto základní druhy zemin: 

• jíly – s obsahem nad 50 % jíloviny; 

• hlíny – s obsahem 20 – 50 % jíloviny; 

• prachy – s obsahem nad 30 % prachoviny a pod 20 % jíloviny; 

• písky – s obsahem nad 50 % pískoviny a pod 20 % jíloviny [1,3]. 

 Hlíny jsou hlavní surovinou pro výrobu staviva z nepálené hlíny. V této souvislosti je 

třeba upozornit na dva základní významy slova hlína: 

1. jemnozrnná zemina v klasifikačním systému dle ČSN 73 1001 značená symbolem 

M; 

2. obecný výraz užívaný pro jakoukoli zeminu nebo její směs určenou k výrobě ne-

páleného staviva, často též i pro výsledný výrobek (hliněná směs, hliněná cihla, 

hliněný dům apod.). 

 Ne každá hlína má ideální vlastnosti pro užití ke stavbě. Proto se do ní mohou při-

dávat některé další složky, které slouží ke zlepšení vlastností výsledného výrobku. Vý-

sledný výrobek se pak svou strukturou řadí mezi kompozity, jehož konečné vlastnosti jsou 

ovlivněny jednotlivými složkami použitými ve směsi a jehož chování se může lišit od kla-

sických nepálených výrobků. Tato skutečnost ovlivňuje metodiku zkoušek a mnohé 

zkoušky předepsané pro cihlářské a keramické materiály mají pro stabilizované kompo-

zitní materiály jen velmi malou vypovídací schopnost. Proto je třeba vyvinout takové zku-

šební metody, které zajistí získání objektivních informací o tomto stavivu [1]. 
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4.1 Zemina 

 Každá zemina je produktem přírodních geologických procesů (mechanické eroze) 

zvětrávání, transportu a sedimentace vyvřelých, metamorfovaných i sedimentárních pev-

ných hornin. K této erozi dochází při činnosti větru, ledovců a vody, při rozpínání a smrš-

ťování materiálu zapříčiněno teplotní diferencí nebo při zvětšování objemu zmrzlé vody v 

puklinách hornin. Jako zeminy označujeme horniny nezpevněné nebo slabě zpevněné 

[1,4]. 

4.2 Vznik zemin 

 Zeminy vznikly rozpadem hornin zvětráváním. Rozeznáváme horniny vyvřelé, usa-

zené a přeměněné. Dále rozdělujeme horniny na plutonické (žula, syenit, diorit apod.), 

kde ochlazování probíhalo pozvolna a vzniklé minerály se mohly dobře vyvíjet, a horniny 

vulkanické (andezit, čedič apod.), které chládly rychle a neměly možnost vytvořit vetší krys-

taly. 

Horniny se skládají z jednotlivých minerálů. Horninotvorné minerály tvoří skupinu 

asi 300 minerálů z celkových cca 5200 doposud známých. Mezi 40 nejčastějších patří kře-

men, který můžeme vidět na obrázku č. 3, dále živce, uhličitany, slídy, amfiboly a další. 

Téměř všechny minerály mají krystalickou strukturu, tzn. základní stavební jednotky 

(atomy, ionty, molekuly) jsou uspořádány podle pravidelné krystalové mřížky a obecně 

mají stejnou barvu a stejné vlastnosti [1]. 

Obrázek č. 3: Krystal křemene [14] 
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4.3 Klasifikace zemin 

 Základem pro klasifikaci zemin je mezinárodní klasifikace USCS (Unified Soil Classi-

fication System) z které vychází:  

1. Klasifikace zemin a hornin podle ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými 

základy; 

2. Klasifikace zemin podle ČSN 72 1001 – Pojmenování a popis hornin v inženýrské 

geologii; 

3. Evropská norma EN ISO 14688–1 – Geotechnický průzkum a zkoušení – část  

1. Pojmenování a zatřídění zemin. 

4.3.1  Klasifikace podle ČSN 73 1001 a ČSN 72 1001 

 Klasifikace zemin je založena na jejich zrnitostním složení a zatřiďují se podle trojú-

helníkového diagramu znázorněném na obrázku č. 4. U jemnozrnných zemin, pokud ob-

sahují více než 15 % částic menších než 0,06 mm, přistupuje zatřídění dle plasticity podle 

Cassagrandeho plasticitního diagramu na obrázku č. 5. Dle ČSN 73 1001 se rozlišují tyto 

základní skupiny zemin: 

• jemnozrnné zeminy (skupina F s třídami F1 až F8); 

• písčité zeminy (skupina S s třídami S1 až S5); 

• štěrkovité zeminy (skupina G s třídami G1 až G5). 

Jednotlivé skupiny zemin jsou podrobněji rozepsány v následujících tabulkách č. 2,3 a 4. 

V tabulce č. 1 máme základní názvy a označení soudržných a nesoudržných zemin. 

Tabulka č. 1 Základní názvy a symboly soudržných a nesoudržných zemin (podle ČSN 73 1001) 
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Obrázek č. 4: Trojúhelníkový diagram pro částice do 60 mm (podle ČSN 73 1001) 

Obrázek č. 5: Plasticitní diagram podle Casagrandeho (podle ČSN 73 1001) 
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Tabulka č. 2: Klasifikace jemnozrnných zemin (podle ČSN 73 1001) 

Třída 

ČSN    

73 1001 

 

Symbol 

Kvalitativní znaky 

Název typu zeminy 
Obsah f 

(%) 
g:s 

Poloha vůči 

čáře A      

diagramu 

plasticity 

WL (%) 

F1  hlína štěrkovitá MG 35 - 65 g>s pod - 

F2  jíl štěrkovitý CG 35 - 65 g>s nad - 

F3  hlína písčitá MS 35 - 65 s>g pod - 

F4  jíl písčitý CS 35 - 65 s>g nad - 

F5 
 hlína s nízkou plasticitou 

 střední 

ML 

MI 

> 65 - pod < 35 

> 65 - pod 35 - 50 

F6 
 jíl s nízkou 

 střední plasticitou 

CL 

CI 

> 65 - nad < 35 

> 65 - nad 35 - 50 

F7 

 hlína s vysokou 

 velmi vysokou 

 extrémně vysokou plasticitou 

MH 

MV 

ME 

> 65 - pod 50 - 70 

> 65 - pod 70 - 90 

> 65 - pod > 90 

F8 

 jíl s vysokou 

 velmi vysokou 

 extrémně vysokou plasticitou 

CH 

CV 

CE 

> 65 - nad 50 - 70 

> 65 - nad 70 - 90 

> 65 - nad > 90 

 

Tabulka č. 3: Klasifikace písčitých zemin (podle ČSN 73 1001) 

Třída 

ČSN     

73 1001 

Název typu zeminy Symbol 

Kvalitativní znaky Poloha vůči 

čáře A            

diagramu 

plasticity 

Obsah 

f (%) 
Cu Cc 

S1 písek dobře zrněný SW < 5 > 6 1 - 3 - 

S2 písek špatně zrněný SP < 5 < 6 

< 1 

nebo 

> 3 

- 

S3 
písek s příměsí jemnozrnné 

  zeminy 
S-F 5 - IS - - - 

S4 písek hlinitý SM 15 - 35 - - pod 

S5 písek jílovitý SC IS - 35 - - nad 
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Tabulka č. 4: Klasifikace štěrkovitých zemin (podle ČSN 73 1001) 

Třída 

ČSN     

73 1001 

Název typu zeminy Symbol 

Kvalitativní znaky Poloha vůči 

čáře A           

diagramu 

plasticity 

Obsah 

f (%) 
Cu Cc 

G1 štěrk dobře zrněný GW < 5 > 4 1 - 3 - 

G2 štěrk špatně zrněný GP < 5 < 4 

< 1 

nebo 

>3 

- 

G3 
  štěrk s příměsí jemnozrnné 

  zeminy 
G-F 5 - IS - - - 

G4 štěrk hlinitý GM 15 - 35 - - pod 

G5 štěrk jílový GC IS - 35 - - nad 

4.4 Složení hlíny 

 Hlína je směsí jílu, prachu a písku. V této směsi se mohou objevit i hrubší částice jako 

jsou štěrk, suť nebo kameny. Velmi důležitá jsou i naleziště hlíny, protože podle lokality 

má hlína své specifické složení, které ovlivňuje její konečné vlastnosti. Naleziště mohou 

být různá, jako například: horská, svahová nebo ledovcová. 

 Horské a svahové hlíny se vyznačují úlomky, které se do hlíny dostaly vlivem zvětrá-

vání. Mají vysokou pevnost v tlaku a velmi dobrou pojivost. V případě, že obsahují dosta-

tečné množství jílu, jsou vhodné k dusání. 

 Oproti tomu ledovcové hlíny, které jsou typické pro Středoevropské nížiny, velmi 

často obsahují vápenec. Při velkém množství vápence v hlíně hovoříme o tzv. slínu, který 

má minimální pojivé schopnosti a tím pádem je pro hliněné stavitelství nevhodný [4]. 

4.4.1 Jílové minerály 

 Všechny jílové minerály mají vrstevnatou krystalovou mřížku, slabou krystalizační 

schopnost a malou pevnost. Mřížky jsou tvořeny křemíkovými tetraedry, které spolu s hli-

níkovými oktaedry, které můžeme vidět na obrázku č. 6, tvoří základní stavební jednotky 
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jednotlivých krystalových mřížek. Vrstevnaté mřížky jílových minerálů jsou tvořeny pravi-

delně se opakujícím seskupením tetraedrických a oktaedrických vrstev a podle jejich po-

čtu v elementárním souvrství se rozlišují na jedno-, dvou-, troj- a vícevrstvé minerály.  

 Základní charakteristikou jílových minerálů, které se odlišují od ostatních nejílových 

silikátových minerálů, je vznik elektrického pole, které vyvolává celkový záporný náboj  

a nepatrné pootočení krystalové mřížky, které omezuje růst krystalů a tím i jejich velikost. 

 Podle stavby krystalické mřížky rozlišujeme tři hlavní skupiny jílových minerálů – ka-

olinity, illity a montmorillonity [1]. 

4.4.1.1 Skupina kaolinitů 

 Kaolinit je objemově tvořen z 90 % kyslíkem. Vyskytuje se v podobě tenkých bílých 

šupin, které jsou velké v tisícinách milimetru. Mřížka je dvouvrstvá s tuhými kontakty mezi 

vrstvami. Povrchová aktivita (schopnost vázat molekuly vody) je malá, protože má po-

měrně pevné spoje mezi jednotlivými souvrstvími. Vrstvy jsou spojeny Van der  

Waalsovými silami nebo vodíkovými vazbami. Vrstvy mezi sebe nepřijímají vodu a nebobt-

nají. Tvoří hlavní složku jílů, jílovce, jílové břidlice apod. [1,5]. 

 Tato skupina minerálů se dělí v různých odvětvích průmyslu podle použitelnosti  

a technologických vlastností na: 

• žáruvzdorné jíly a jílovce vhodné pro výpal ostřiv pro výrobu žáruvzdorných ša-

motových výrobků; 

Obrázek č. 6: Vlevo struktura křemíkového tetraedru a vpravo hliníkového oktaedru [2] 
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• žáruvzdorné jíly a jílovce vhodné jako plastická tmelící složka pro výrobu žá-

ruvzdorných šamotových výrobků; 

• pórovité a bělninové jíly – pro ušlechtilou keramickou výrobu, ve které se cílí na 

bílou a světlou vypalovací barvu; 

• kameninové a dlaždicové jíly, které se používají na výrobu slinutých keramických 

výrobků [5]. 

4.4.1.2 Skupina illitů 

 Illit zvaný též hydroslída, je trojvrstvý minerál často zastoupený v cihlářských zemi-

nách, kterým propůjčuje větší plasticitu než kaolinit. Spoje mezi vrstvami jsou středně 

pevné a jejich vzdálenost je stálá. Schopnost vázat vodu je u této skupiny větší jak u kao-

linitů, ale podstatně menší jak u montmorillonitů [1]. 

4.4.1.3 Skupina montmorillonitů 

 Montmorillonit je jako illit trojvrstvý minerál, kde se k oktaedrické vrstvě řadí z obou 

stran vrstvy tetraedrické. Zvláštností tohoto minerálu jsou slabé, pružné kontakty mezi 

jednotlivými vrstvami, které se mohou rozevírat na relativně velkou vzdálenost a přijímat 

mezi sebe molekuly vody. Tím narůstá velikost vlastní minerální částice (bobtnání). 

Montmorillonitické jíly, tzv. bentonity, se vyznačují vysokou schopností přijímat a udržet 

velké množství vody (až několikanásobek hmotnosti vysušeného jílu). Cihlářským zemi-

nám propůjčují vysokou plasticitu [1]. 

4.4.2 Nejílové minerály 

 Vytvářejí v zeminách prachový a písčitý podíl. Nejdůležitější jsou křemen a živec. 

Dále nerosty z hornin vyvřelých a nerosty z chemogenního původu jako jsou kalcit, dolo-

mit, oxidy a hydroxidy železa, hliníku a sírany [1]. 

 Vlastnosti prachu a písku se od jílu velmi odlišují a to tím, že na sebe nemohou vázat 

žádné další částice a tvoří jen příměs jílu jako pojiva. Jsou to částice vytvořené z erodujících 
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hornin a jejich hrany bývají ostré, ale pouze tehdy pokud nedojde k jejich mechanicky vzá-

jemnému obroušení vlivem větru, vody apod. V takovém případě mají částice hrany zaob-

lené [2,4]. 

4.4.3 Voda 

 Druh a množství vody zásadně ovlivňuje vlastnosti hlíny. Když se voda dostane do 

kontaktu s jílem, způsobí bobtnání vlivem proniknutí do jeho krystalové struktury. Jíl se ve 

vodě zcela nerozpustí, ale jílové minerály zůstávají ve shlucích a tvoří tzv. koloidy, které 

způsobují zakalení vody. Při vyschnutí hlíny se voda vypaří a krystalové destičky se opět 

těsně spojí. Vznikají kohezní síly, které ovlivňují pevnost hlíny v tahu v plastickém stavu  

a pevnost v tahu za ohybu v suchém stavu. Voda ve směsi je potřebná k zajištění dobré 

zpracovatelnosti. V případě stabilizace hydraulickými pojivy se část vody spotřebuje na 

hydratační proces. Větší množství vody snižuje tření vlivem větší vrstvy vody kolem částic. 

Působí teda příznivě na dobrou zpracovatelnost směsi, avšak zároveň po vysušení zane-

chává větší množství pórů, které zapříčiňují nižší pevnostní charakteristiky. Více vody ve 

směsi rovněž znamená větší smršťování a vytváření většího množství smršťovacích trhlin 

[1,4]. 

 V hlíně rozlišujeme tři různé druhy vody: absorbovanou, kapilární a krystalizační. 

 Absorbovaná voda je elektricky vázána jílovými minerály, které mají absorpční schopnost. 

Kapilární (pórová) voda je ta, která proniká póry vlivem působení kapilárních sil. Absorbo-

vaná a kapilární voda se uvolňuje, pokud se směs zahřeje na 105 °C. Krystalizační (struk-

turální) voda je chemicky vázána a uvolňuje se až pří teplotách od 400 do 900 °C [2,4]. 

 Optimální množství vody pro hliněnou směs se stanoví podle ČSN 72 1015 Procto-

rovou zkouškou, která určí, při jaké vlhkosti se dosáhne největšího zhutnění. Vhodné 

množství přídavku vody závisí na vlhkosti hlíny a na způsobu jejího zpracování [1]. 
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4.4.4 Další složky organického původu 

 Organické příměsi – sláma, plevy, prasečí štětiny a jiné se užívaly do hliněných směsí 

odedávna. V současné době využíváme tři hlavní skupiny organických hmot, a to původu 

rostlinného, živočišného a umělého [1]. 

4.4.4.1 Složky rostlinného původu 

 Rostlinné složky jsou vhodné pro použití do konstrukcí z nepálené hlíny chráněných 

před vlhnutím. Vlhkost nad 16 % podporuje růst plísní a nad 20 % umožňuje růst hub [1]. 

Sláma 

 Sláma je nejčastěji užívána pro vylehčení hlíny. Mezi její výhody patří snadná dostup-

nost, nízká objemová hmotnost, zachování značného objemu pórů ve stéblech i po smí-

sení s hlínou a uložení směsi, stabilizační funkce rozptýlené výztuže. 

 Není důležitý druh obilí, ale stavba stébla. Pro zvýšení tepelně izolačních účinků se 

dává přednost stéblům slabším a pevnějším. Sláma má být suchá a neobsahovat plísně. 

Před mícháním se musí ručně dobře rozvolnit, aby nezůstala slisovaná, protože později 

by se rozvolnění dosahovalo obtížně. Pro strojní zpracování je nutná slaměná řezanka 

s délkou částic nejvýše 7 až 10 cm [1]. 

Plevy a osiny 

 Použití tohoto odpadu z obilí je také vhodné. Ve srovnání se stébly slámy však plevy 

i osiny v hliněné hmotě vytvářejí méně pórů a zvyšují pružnost, což je vlastnost ceněná 

zejména u hliněných omítek. V současné době, kdy se obilí sklízí kombajny, jsou plevy 

a osiny vraceny zpět na pole. Hliněné omítky jsou v zahraničí velmi žádané pro svoje příz-

nivé vlastnosti jako např. pohlcování pachů, regulace vzdušné vlhkosti, jednoduchost při 

realizaci, zdravotní nezávadnost atd. [1,6]. 
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Suchá tráva 

 Nejedná se zde o obyčejné seno, ale o vybranou suchou trávu s dlouhými stébly 

a listy, která bude mít použití obdobné jako sláma [1]. 

Dřevní odpad 

 Vhodné jsou hobliny a třísky ze strojního obrábění dřeva, které ve směsi s hlínou 

působí jako vylehčující složka i jako stabilizační rozptýlená výztuž. Jako vylehčující složka 

pro nenosné zdivo jsou použitelné i piliny, nemají však stabilizační účinek a někdy mohou 

působit nevhodně. Při zvlhnutí změní svůj objem a mohou potrhat výrobek, ve kterém 

jsou zabudované [1]. 

Pazdeří 

 Pazdeří na obrázku č. 7 ve směsi s hlínou působí obdobně jako částice dřevěného 

třískového odpadu. Na rozdíl od pilin je u nich zřejmý i délkový rozměr, proto je pazdeří 

z hlediska stability hlíny příznivější. U nás i v zahraničí je ve stavebnictví využíván len a 

konopí, a to jak ve formě vláken pro tepelné izolace, tak tvrdých odpadů ze stonků jako 

složky hliněných směsí [1]. 

Obrázek č. 7: Pazdeří [15] 
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Sisal 

 Sisal na obrázku č. 8 je textilní vlákno, které se získává z listů agáve sisalové. Stejně 

jako ostatní textilní suroviny při zpracování vytváří odpad, který se likviduje např. ve spa-

lovnách. Pro účel vylehčení hlíny je tento odpad technologicky vhodný [1,7]. 

 Ostatní 

 Existuje řada dalších rostlinných materiálů, které jsou nebo mohou být využívány 

pro hliněné konstrukce stěn nebo omítek, např. juta a bavlna, pro výrobu tkanin – nosičů 

omítek – a další podle místních zdrojů [1]. 

4.4.4.2 Složky živočišného původu 

Exkrementy 

 V naších zemích se obvykle užíval kravský nebo koňský hnůj, v zahraničí i např. vel-

bloudí. Jejich přídavek ve směsi má jistý účinek na odolnost vůči vodě a redukci tahového 

napětí, což se příznivě projevuje sníženou tvorbou smršťovacích trhlinek. Je známo též 

užití koňské moči, která účinně eliminuje trhlinky a zvyšuje odolnost proti erozi. 

Obrázek č. 8: Sisal [7] 
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Zvířecí krev 

 Použití volské krve jako stabilizačního prostředku je známo odedávna, dokonce bylo 

zmiňováno v našich normách. Krev zvyšuje vaznost a také odolnost hlíny vůči povětrnost-

ním vlivům, proto se používala i ve formě nátěrů. Krev musí být čerstvá, ne v práškové 

formě. Zvlášť účinné je užití v kombinaci s vápnem. 

Zvířecí srst 

 Srst, vlna, chlupy a štětiny mají v hliněné směsi stejný stabilizační účinek jako rost-

linná vlákna. Při zkouškách možností využití odpadů ve formě druhotných surovin se pří-

davek odpadní ovčí vlny ukázal jako velmi vhodný. 

Ostatní 

 Existuje spousta dalších složek živočišného původu, které ovšem nejsou moc použí-

vané. V jižní Africe byl zkoumán termití sekret, který způsoboval vysoké zpevnění hlíny 

odolné vůči dešti. Jeho cena však trojnásobně překročila cenu cementu a jeho použití je 

tedy problematické a nevhodné. Jako další je například kasein, který se ve směsi s volskou 

krví používá pro stabilizaci. Kaseinové nátěry jsou vhodné pro hliněné omítky, jelikož zvy-

šují difuzní odpor hliněného staviva [1]. 

4.4.4.3 Složky umělého původu 

 Pěnový polystyren ve formě granulí a jiné pěnové plasty lze pro vylehčení hlíny po-

užít za předpokladu, že se jedná o přebytečný stavební odpad. Výroba plastů je energe-

ticky velmi náročná, použití neodpadového granulátu by ztratilo podstatnou přednost 

hlíny – energetickou úsporu. Použití plastů do směsi zároveň vylučuje možnost navrácení 

materiálu do volné přírody po dožití stavby. 

 Polypropylenová vlákna, která se často využívají pro výrobu lan a provazů, byla zkou-

šena jako přídavek do hliněné směsi v různých poměrech dávkování. Vzorky vykazovaly 

vyšší pevnost v tahu za ohybu a nižší deformace při zatěžování [1]. 
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4.4.5 Další složky anorganického původu 

 V současné době se do hliněných směsí přidávají i další příměsi, které mají odstranit 

nebo alespoň zmírnit určité negativní vlastnosti hlíny (zvýšení pevnosti, snížení citlivosti 

vůči vodě apod.). Další pomáhají získat některé vlastnosti dříve nevyžadované (zmenšení 

objemové hmotnosti, zlepšení tepelně technických charakteristik). Jindy se jedná o využití 

odpadu jako druhotných surovin. 

 Pro vylehčení směsi jsou vhodná umělá kameniva běžně užívaná pro výrobu lehkých 

betonů: keramzit na obrázku č. 9, perlit, liapor, agloporit, strusková pemza a další. Použití 

agloporitu a struskové pemzy je zvlášť vhodné, protože se jedná o výrobky z průmyslových 

odpadů [1]. 

4.4.5.1 Pojiva pro stabilizaci hliněné směsi 

 Stabilizace hliněné směsi pojivy představuje spojení pojiva s většími zrny a vytvoření 

struktury odolávající vnějším tlakům a objemovým změnám jílu při absorpci vody. Při 

vhodné granulometrii a hutnosti stačí na objemovou stabilizaci menší množství stabilizá-

torů. K obecně používaným stabilizátorům hliněné směsi mimo jílovinu patří: 

• vzdušné vápno; 

• hydraulické vápno; 

• cement; 

Obrázek č. 9: Keramzit [16] 



25 

 

• sádra; 

• živice; 

• pryskyřice. 

 Při určitém obsahu stabilizátoru se zlepšují mechanické vlastnosti, ale od jisté hra-

nice již dosažené pevnosti neodpovídají vynaloženým nákladům [1]. 

4.5 Vlastnosti hlíny 

4.5.1 Pevnost 

4.5.1.1 Pevnost v tlaku 

 Pevnost v tlaku se u hliněných stavebních prvků v suchém stavu pohybuje v rozmezí 

3 – 6 N·mm-2. Důležitou roli hrají množství a druh jílů, velikost a množství částic prachu, 

písku a štěrku a také způsob zpracování a pěchování. Podle DIN 18954 je přípustné zatí-

žení v tlaku u hliněných stavebních prvků 0,3 – 0,5 N·mm-2. U hliněných prvků se počítá 

s vysokým součinitelem bezpečnosti cca 7. To znamená, že skutečná pevnost v tlaku je 

v průměru sedmkrát vyšší, než kolik udává přípustná hodnota [4]. 

4.5.1.2 Pevnost v tahu za ohybu 

 Tato pevnost není pro hlínu jako stavební materiál moc důležitá, protože není zatě-

žována ohybem. Mnohem více je však důležitá při posuzování vlastností hliněných omítek, 

protože čím vyšší má tuto pevnost tím je omítka méně náchylná k praskání a trhání. Pev-

nost v tahu za ohybu nejvíce ovlivňuje množství a druh jílu. Jíl s malým specifickým povr-

chem, složeným zejména z velkých a silných lamel vykazuje malou pevnost v tahu za 

ohybu a nízkou schopnost výměny kationtů. Podstatný vliv má také druh kationtů. U kao-

linitu, který obsahuje vyměnitelné ionty sodíku je schopnost kationové výměny největší, 

při obsahu vyměnitelných iontů vápníku jsou naopak nejmenší. Montmorillonit vykazuje 

vyšší pevnost v tahu za ohybu než kaolinit [4]. 
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4.5.1.3 Pevnost v tahu v suchém stavu 

 Jedná se o pevnost v tahu u hlíny, která je v naprosto suchém stavu. Pevnost v tahu 

u hliněných cihel odpovídá cca 10 – 11 % jejich pevnosti v tlaku a u hliněných omítek se 

jedná o 11 – 13 % [4]. 

4.5.2 Pojivá schopnost 

 Pojivá schopnost je odpor, který klade hlína pří zkoušce tahem. Jde o pevnost v tahu 

v plastickém stavu. Tato schopnost záleží hlavně na množství a druhu jílu a jílových mine-

rálů. Jíly s vyšším obsahem draslíku a sodíku mají lepší pojivé schopnosti než jíly s vyšším 

obsahem vápníku. Pro stanovení pojivé schopnosti musí hlína dosahovat tzv. normované 

konzistence. 

 Podle normy DIN 18952 hlíny, které mají pojivou schopnost menší než 50 g·cm-2 nej-

sou vhodné pro stavební účely. Ale je důležité si uvědomit, že tato hranice není zcela 

správná, protože u velmi hubené hlíny (obsah písku více jak 40 %) nelze stanovit normo-

vou konzistenci dle DIN 18952, jelikož při zkoušce volným pádem, kde z testovaného 

vzorku hlíny uválíme kuličku o průměru 5 cm a pustíme ji z výšky 2 m na pevnou podložku 

zjistíme, že se kulička rozpadá. Jednotlivé druhy hlíny dle jejich pojivé schopnosti nalez-

neme v tabulce č. 5 [4]. 

    

    Tabulka č. 5: Druhy hlíny podle její pojivé schopnosti [4] 

 

 

 

 

Pojivá schopnost [g·cm2] Název 

50 - 110 Hubená hlína 

111 - 200 Téměř tučná hlína 

201 - 280 Tučná hlína 

281 - 360 Velmi tučná hlína 
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4.5.3 Přilnavost a otěruvzdornost 

 Přilnavost posuzujeme především u hliněných omítek. Je závislá na drsnosti pod-

kladu a pevnosti v tahu za ohybu. 

 Vlivem mechanického zatížení vykazují hliněné povrchy opotřebení otěrem.  Napří-

klad obvodové zdi, které jsou poškozovány vlivem počasí, nebo podlahy, které jsou namá-

hány podrážkami obuvi. Čím více je namáhaný povrch hladký tím se jeho otěruvzdornost 

zvyšuje. Materiály, které jsou otěruvzdorné, mají vysokou pojivou schopnost. Rozhodující 

faktor je zrnitostní složení a podíl jílu [4]. 

4.5.4 Reakce na působení vody 

 Při styku hlíny s vodou proniká voda do vrstevnaté krystalové struktury jílových mi-

nerálů a obaluje jednotlivé vrstvy tenkým filmem. Díky tomu hlína nabývá na objemu a je 

plastičtější. Voda vlivem kapilárních sil proniká do pórů vyplněných vzduchem, které jsou 

mezi pevnými částicemi hlíny [4]. 

4.5.4.1 Bobtnání a smrštění 

 Bobtnáním můžeme také nazvat zvětšování svého objemu. Je to do jisté míry příz-

nivá vlastnost hlíny při absorpci většího množství vody. 

 Opakem bobtnání je smrštění, které vzniká při vysychání, objem se zmenšuje. Míra 

bobtnání a smrštění hlíny záleží na množství a druhu obsaženého jílu. Nejvíce bobtná 

montmorillonit. Faktorem ovlivňujícím míru bobtnání a smrštění je složení ostatních nejí-

lových částic. Snížením smrštění a vzniku smršťovacích trhlin se dosáhne např. optimali-

zací zrnitosti hlíny [4]. 

4.5.4.2 Plasticita 

 Plasticita zemin vyjadřuje schopnost hlíny po smíchání s vodou a vytvořením těsta, 

měnit a udržet si svůj tvar bez porušení celistvosti účinkem vnějších sil. Závisí především 
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na množství přítomných jílů a jílových minerálů v zemině. Tvoří ji zejména jemnost částic 

jílových minerálů, jejich destičkový tvar, povaha vodních filmů a přitažlivost sil mezi části-

cemi. 

 Hlína může mít různou konzistenci. Konzistence je fyzikální stav soudržné zeminy 

závislý na vlhkosti, který ovlivňuje stlačitelnost a zpracovatelnost zeminy. Konzistence roz-

dělujeme na: 

• tvrdou – suchá zemina, úlomky zeminy mají ostré hrany; 

• pevnou – zavlhlá zemina, úlomky nemají ostré hrany, ale nedají se z nich vyválet 

válečky o průměru 3 mm; 

• plasticky tuhou – zemina se obtížně hněte, leze vyválet válečky o průměru  

3 mm; 

• plastický měkkou – hněte se snadno; 

• kašovitou – při sevření v pěsti se zemina protlačí mezi prsty; 

• tekutou – ztrácí svoji pevnost a chová se jako hustá kapalina [1]. 

 Pro soudržnou zeminu jsou definovány tzv. Atterbergovy konzistenční meze, které 

se dělí na: 

• Mez tekutosti WL – udává obsah vody v procentech, při kterém hlína přechází z te-

kutého stavu do stavu plastického v tzv. Casagrandeho misce; 

• Mez plasticity WP – udává vlhkost hlíny v procentech na rozhraní plastické a pevné 

konzistence; 

• Mez smrštění WS – přechodná vlhkost jemnozrnné hlíny mezi stavem pevným  

a tvrdým za předpokladu, že voda ve vysušeném vzorku vyplňuje jeho póry. 

 Konzistenční meze uvedené v tabulce č. 6 udávají obsah vody v hlíně na přechodu  

z jednoho stavu do druhého. Obsah vody v hlíně stejné konzistence se může značně 

lišit, jelikož k dosažení stejné konzistence spotřebuje jílovitá půda dvakrát více vody [4]. 
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   Tabulka č. 6: Konzistenční meze [4] 

 

 

 

 

 Index plasticity IP – je rozsah vlhkosti, při kterém se hlína chová jako plastická mezi 

mezí tekutosti a plasticity. Konzistence se v tomto rozsahu může dále specifikovat jako 

kašovitá, měkká a tuhá. Plasticita hlíny vyjádřena indexem plasticity závisí na množství  

a vlastnostech jílových minerálů obsažených v hlíně. Čím blíže u sebe se budou nacházet 

hodnoty meze tekutosti a meze plasticity, tím nižší bude index plasticity. Indexy plasticit 

jednotlivých druhů hlín najdeme v tabulce č. 7 [4]. 

    Tabulka č. 7: Index plasticity hlíny [4] 

Druh hlíny WL (%) WL (%) IP (%) = WL – WP 

Silně písčitá 10 – 23 5 - 20 < 5 

Silně prachová 15 – 35 10 – 25 5 – 15 

Silně jílová 28 – 150 20 – 50 15 - 95 

Bentonit 40 8 32 

 Index konzistence IC – na mezi tekutosti je roven 0 a na mezi plasticity 1. Vyjadřuje 

stav soudržné zeminy a lze ho stanovit na základě momentální vlhkosti w, vlhkosti na mezi 

tekutosti WL a vlhkosti na mezi plasticity WP pomocí vzorce: 

IC =  
WL − W

WL − WP
=

WL − W

IP
 

Konzistence Konzistenční meze 

Tekutá (kašovitá) 
- mez tekutosti WL 

- mez plasticity WP 

 

- mez smrštění WS 

 

Plastická, měkká 

Tuhá 

Pevná až tvrdá 
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4.5.4.3 Kapilární absorpce 

 Hlína má otevřenou pórovou strukturu a je schopna absorbovat a rozvádět vodu. 

Voda putuje z oblastí s vyšší vlhkostí do oblastí s nižší vlhkostí. Šíření vlhkosti v materiálu 

se označuje jako kapilární transport vlhkosti. Kapilární vodivost vyjadřuje koeficient nasá-

kavosti, který udává kolik kg vody je schopen stavební materiál pojmout na 1 m2 plochy v 

závislosti na čase. Množství absorbované vody W se vypočítá podle vzorce: 

W = w ∙ √t    [kg ∙ m−2] w – koeficient nasákavosti [kg . m-2. h0,5] 

   t – doba smáčení [h0,5] 

 Kapilární vodní kapacita Φ – udává maximální množství vody, které je hlína schopna 

přijmout kapilárními silami [4]. 

4.5.4.4 Eroze působením mrazu 

 U odolnosti hlíny proti mrazu záleží na tom, jak je pórovitá. Čím větší podíl pórů 

v hlíně je, tím má větší odolnost proti mrazu. Při zamrznutí vody v pórech, se její objem 

zvětšuje a rozpíná se. To znamená, že v hlíně s vyšším podílem vzdušných pórů se míra 

eroze značně minimalizuje. 

 Nízká pórovitost hliněných směsí pro výrobu nepálených cihel je zapříčiněna vyšším 

podílem jílu ve směsi a mírou stlačení ve vakuovém lisu a tyto cihly jsou tedy ohroženy 

namrzáním a nejsou vhodné pro použití ve vrstvách vnějších stěn. 

 Ručně vyráběné cihly s menším obsahem jílu a vyšším obsahem hrubozrnných částic 

disponují vysokým objemem vzdušných pórů a jsou mrazuvzdorné [4]. 

4.5.4.5 Vyplavitelnost 

 Tato vlastnost není pro praxi důležitá, protože stavební prvky z hliněných směsí by 

neměly být ve stálém kontaktu s vodou, ale může dojít k promáčení zdiva například při 
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nedostatečném zabezpečení stavby před deštěm, nebo např. v důsledku havárie potrubí. 

Z těchto důvodů by se měla stanovit vyplavitelnost používané hlíny např. podle DIN 18952 

[4]. 

4.5.5 Působení tepla 

 Rozhodujícím tepelně technickým faktorem je pórovitost, objemová hmotnost a ob-

sah vody. Větší množství vzdušných pórů zlepšuje tepelně izolační vlastnosti, ale nega-

tivně je ovlivňuje vlhkost. Masivní stěna z hliněných cihel má podobné izolační vlastnosti 

jako stejně silná zeď z pálených cihel. 

 Mezi důležitou vlastnost obvodové stěny domu patří tepelný útlum. Je to schopnost 

udržovat vnitřní teplo, navzdory kolísání teploty venku. Stěna s vysokým teplotním útlu-

mem ovlivňuje pozitivně teplotní stabilitu v místnosti [4]. 

  



32 

 

5 TECHNOLOGIE DUSANÉ HLÍNY (RAMMED EARTH) PRO 

OBYTNÉ STAVBY 

5.1 Co je to technologie dusané hlíny? 

 Tahle technologie je známá po celém světě již po staletí. Z hlediska ekologických 

a někdy i ekonomických důvodů může být technologie dusané hlíny životaschopnou al-

ternativou k tradičnímu cihelnému zdivu, zejména v průmyslově vyspělých zemích, kde se 

nevyžadují vysoké nároky na teplené izolace. Mnoho firem v jihozápadní USA, Austrálii, 

ale i u nás v Evropě (Rakousko, Německo) tuto technologii využívá [1,2]. 

 Jde o masivní hliněné stěny dusané do bednění. Tloušťka zdí se obvykle pohybuje 

kolem 300 – 450 mm, což se však může lišit v závislosti na konstrukčních požadavcích. 

Bednění se obvykle skládá ze dvou svislých k sobě rovnoběžných stěn propojených 

distančními prvky. Bednění je posuvné obvykle o výšce 750 mm a buduje se buď tradiční 

dřevěné nebo moderní montované z dílců. Do bednění se nasype vrstva připravené hli-

něné směsi o výšce 100 – 200 mm a zhutní se. Výška vrstvy je závislá na použití hutnícího 

prostředku. Dusání se provádí buď tradičně ručním pěchem těžkým 7 – 10 kg nebo nověji 

moderními hutnícími kladivy. Dusání se provádí nejprve ve směru podél bednění, potom 

příčně a znovu podélně. Pečlivé dusání kolem bednění zabezpečí pevnější povrch, odol-

nější proti povětrnostním vlivům. Dusáním by se mělo dosáhnout zmenšení objemu mi-

nimálně o jednu třetinu [1,2,8]. 

 Výhodou dusaných stěn je jejich rychlé provedení, déle však vysychají a při nedoko-

nalém dusání mohou obsahovat značné místní odchylky v kvalitě na rozdíl od stěn zdě-

ných z cihle. Na odbedněném povrchu stěny je patrný postup práce, použitý materiál 

i kvalita dusání. V našem století byla vyvinuta řada moderních bednění i dusadel, princip 

konstrukce však zůstává nezměněn. U nás můžeme technologii nalézt i pod názvy 

tlučénka, nabíjenice nebo pěchovanica [1]. 
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5.2 Příprava hlíny 

 V ideálním případě je vhodné získat dostatečné množství hlíny pro konstrukci z vý-

kopových prací. Ideální půda nebude vyžadovat další třídění nebo míchání a bude mít op-

timální vlhkost pro zvolenou metodu hutnění. Není překvapením, že tato situace je spíše 

výjimkou jak pravidlem. Některé půdy budou pravděpodobně po vykopání vyžadovat 

zpracování ve formě sušení nebo třídění. V případě, že se na pozemku stavby nenachází 

vhodná půda, je nezbytná doprava ze vzdálených zdrojů a případné skladování. 

 Homogenita půdy je důležitá pro konstrukce z dusané hlíny jak z důvodu struktu-

rální integrity, tak architektonické úpravy. Proto je důležité, aby z vykopané hlíny před 

umístěním do bednění byly minimalizovány změny v kvalitě, včetně nejdůležitějšího ob-

sahu vody. Vlhká vykopaná zemina s menším množstvím jílu a větším obsahem písku se 

dá použít ihned k budování dusané stěny. Avšak hlíny s vysokým obsahem jílu nelze pou-

žít ihned, ale musí být rozdrceny nebo rozpuštěny ve vodě a ředěny pískem. Zpracování 

půdy pro konstrukce z dusané hlíny je závislé na typu půdy, ale obecně se skládá z výkopu, 

prosévání, míchání a důkladné úpravě obsahu vody pro dosažení optimální vlhkosti [2,9]. 

5.2.1 Výkop hlíny 

 Půda pro technologii dusané hlíny by neměla obsahovat příliš velké množství orga-

nických látek. Vrchní vrstva půdy (ornice) by měla být odstraněna a uchována pro budoucí 

terénní úpravy. Mocnost ornice je většinou indikována změnou barvy a obvykle zahrnuje 

travní porost plus přibližně 250 – 500 mm půdy.  

 Pro technologii dusané hlíny neexistují žádné zvláštní požadavky pro výkopové 

práce. Pro výkop můžeme použít mechanická zařízení, jako jsou rypadla, buldozery, skrej-

pry používané pro těžbu velkého množství zeminy, nebo pro práci v menším měřítku stačí 
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výkonný kultivátor vybavený řezačkou na obrázku č. 10, který má výhodu hloubení a zá-

roveň provzdušňování hlíny [9]. 

5.2.2 Prosévání hlíny 

 Není neobvyklé, že v konstrukci z dusané hlíny dochází k vylučování částeček hlíny, 

které přesahují doporučené limity. Hlína by neměla obsahovat částice větší jak 10 – 20 

mm. Příliš velké štěrkové částice zvyšují pravděpodobnost problémů s povrchovou úpra-

vou zejména kolem rohů a jiných okrajů konstrukce. 

Hlíny dovážené na stavbu mohou být poskytovány tak, aby vyhovovaly zadaným po-

žadavkům. Půda vykopaná na stavbě by měla být proseta na místě při přípravě před mí-

cháním. Hrubého prosetí lze dosáhnout odstraněním největších částí ručně, obvykle prů-

měr větší jak 50 mm. Pro jemnější prosévání jsou vhodné statické a vibrační síta. Podle 

architekta Gernota Minkeho je nejúčinnější válcové síto, které vidíme na obrázku č. 11, 

umístěné horizontálně nebo pod úhlem jaká je velikost ok odpovídající požadované ma-

ximální velikosti zrna [2,9].  

Obrázek č. 10: Zahradní kultivátor s řezačkou [2] 

Obrázek č. 11: Válcové síto [2] 
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5.2.3 Pulverizace hlíny 

 Pulverizace neboli drcení soudržných kusů hlíny není v každém případě nezbytně 

nutné. Obvykle se provádí u suchých jílových hlín, které obsahují tvrdé hrudky. Ty musí 

být účinně rozdrceny před smícháním s pískem nebo jinými přísadami a před smáčením, 

mícháním a hutněním. Pulverizace je nejúčinnější, pokud se provádí na suchých půdách. 

Elektricky poháněné drtiče dokáží rozdrtit 20 – 30 m3 hlíny za 8 hodin práce. Drtič by měl 

být schopen zpracovávat kamenité a písčité půdy do takové míry, aby zajistil dobré pro-

vzdušnění a správné promíchání hlíny. Příklady některých elektrických drtičů můžeme vi-

dět na obrázku č. 12 a 13. 

 Pokud nemáme možnost použití elektrického drtiče, tak jedním z nejjednodušších 

způsobů, jak rozmělnit hrudky bez mechanického namáhání, je umístit hlínu do vody, aby 

se stala plastickou. Hlína je umístěna ve velkých plochých nádobách ve vrstvě o tloušťce 

15 – 25 cm a poté zalita vodou. Po dvou až čtyřech dnech se z hlíny stane měkká hmota, 

kterou lze snadno ručně tvarovat a míchat. Tento způsob je ale časově náročnější a prac-

nější [2,9]. 

5.2.4 Skladování hlíny 

 Používané hlíny by měly být vždy skladovány při optimální vlhkosti pro zvolenou me-

todu hutnění. Počasí je důležitým faktorem, který je třeba brát v úvahu při organizaci 

práce. Během dešťových srážek by měla být hlína zajištěna proti nadměrnému namočení 

Obrázek č. 12: Drtič (Ceratec) [2] Obrázek č. 13: Drtič (Royer) [2] 
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například skladováním pod přístřeškem. Pokud už k nadměrnému namočení dojde, je 

nutné, aby se hlína během suchého období nechala volně vysušit [9]. 

5.2.5 Míchání hliněné směsi 

 Míchání je důležitým krokem k zajištění správné homogenity hlíny. Aby bylo dosa-

ženo optimálních výsledků, doporučuje se provádět prosévání, drcení a míchání v jednom 

kontinuálním procesu. V souvislosti s přirozenou smrštitelností hlíny je důležité mísení 

především s cílem zajistit v používané hlíně rovnoměrnou vlhkost. 

 Existuje několik různých způsobů k dosažení optimální směsi přímo na stavbě, jako 

např. použití rotačního bubnu na obrázku č. 14 a 15, zahradního kultivátoru, který jsme 

viděli na obrázku č. 10, nebo jednoduše traktoru nebo „bobcatu“ s lopatou [9]. 

 Míchačky s rotačním bubnem fungují optimálně, pokud je hlína s vysokým obsahem 

písku a štěrku, ale obecně je to pomalý postup. Alternativním typem zařízení pro všechny 

druhy hlín je přenosný betonový dávkovač používaný pro silniční výstavbu na obrázku  

č. 16, který je kombinací pásového dopravníku a dvou násypníků, které smíchávají hlínu 

dohromady pomocí lopatkového šneku. Jedná se však o velmi drahé zařízení, a proto má 

v této oblasti stavitelství omezené praktické využití [9]. 

Obrázek č. 14: Míchadlo s otočnými válci [2] Obrázek č. 15: Nucený mixér [2] 
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 Ve většině případů pro malé množství hlíny může zahradní kultivátor dosáhnout 

dobrých pracovních výsledků, zatímco u velkého množství hlíny je pravděpodobně nej-

rychlejším a nejekonomičtějším způsobem míchání pomocí nakladače „bobcatu“, který vi-

díme na obrázku č. 17. V tomto případě je nezbytné mít v blízkosti konstrukce rovnou a 

čistou plochu pro efektivní přípravu směsi. Potřebné množství vody by mělo být rozprá-

šeno na hlínu a směs by měla být důkladně promíchána. To poznáme tak, že bude dosa-

ženo stejnorodé barvy hlíny. Nicméně stejně jako u mixéru, je obtížné dosáhnout zcela 

jednotné směsi [9]. 

 

Obrázek č. 16: Dávkovač betonu HZS pro výstavbu silnic [17] 

Obrázek č. 17: Smykem řízený nakladač Bobcat S100 [18] 
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5.3 Zlepšování vlastností hlíny přísadami 

 V první řadě si musíme předem určit, jaké vlastnosti hlíny chceme modifikovat a do 

jaké míry. Musíme si uvědomit, že přísady, které zlepšují určité vlastnosti mohou ostatní 

vlastnosti zhoršovat. Například pevnost v tlaku a tahu může být zvýšena přidáním škrobu 

a celulózy, ale tyto přísady rovněž snižují vazebnou sílu hlíny a zvyšují poměr smrštění, což 

je určitě nevýhodné [2]. Z těchto důvodů bychom měli vždy provést důkladný rozbor po-

užívané hlíny a na základě výsledků a testů zvolit optimální množství a druh přísady. 

5.3.1 Snížení poměru smrštění hlíny 

 Přidáním písku nebo materiálu s větší zrnitostí do hlíny se snižuje obsah jílu a tím  

i poměr smrštění. Je zajímavé, že poměru smrštění 0,1 % se dosáhne při obsahu asi 90 % 

písku o průměru zrn 0 – 2 mm, zatímco když se použije písek se zrnitostí 0,25 – 1 mm, 

poměru smrštění 0,1 % dosáhneme už při obsahu 80 % písku. 

 V keramickém průmyslu se pro dosažení nižší smrštitelnosti používají média pro ře-

dění tekutin. Typickými ředícími médii jsou vodní sklo (Na2O · 3-4 SiO2), sodík (Na2CO3), 

kyselina humusová a kyselina taninová. Ovšem zkoušky provedené na univerzitě v Kas-

selu ukázaly, že účinek těchto látek je pro použití ve směsi dusané hlíny velmi malý. Jako 

úspěšné se ukázaly testy, kdy se do směsi přimíchala syrovátka [2,8]. Dalšími vhodnými 

příměsemi pro snížení poměru trhlin mohou být různá vlákna, jako např. zvířecí srst, sisal, 

sláma atd., které jsou vyjmenovány a popsány v kapitolách 4.4.4.1 – Složky rostlinného 

původu a 4.4.4.2 – Složky organického původu. 

5.3.2 Minerální stabilizátory (pojidla) 

 Ze zkušeností a různých testů je známo, že pro hlíny s menším obsahem jílu je vhod-

ným stabilizátorem cement. Naopak pro hlíny s vyšším obsahem jílu je vhodné použití 

vápna [2]. 

  



39 

 

5.3.2.1 Cement 

 Cement působí jako stabilizátor proti vodě, zejména v půdách s nízkým obsahem 

jílu. Cement narušuje vazebnou sílu hlíny, a proto je možné, že pevnost v tlaku stabilizo-

vané cementové hlíny je nižší než pevnost ve stejné hlíně bez použití cementu. Zejména 

v množstvích nižších jak 5 % se snižuje a to proto, že cement proniká do vazebných sil 

jílových minerálů. Proto čím je obsah jílu vyšší, tím musí být vyšší přidání cementu, aby-

chom docílili dostatečné pevnosti v tlaku. Testy také prokázaly, že použití cementu je účin-

nější u kaolinitů, zatímco vápno u montmorillonitů. 

 Stejně jako u betonu je dosaženo maximální odolnosti proti vodě po 28 dnech. Stěny 

by se neměly zatěžovat nejméně 7 dní a neměly by se brzy vysušit. Pokud nejsou chráněny 

před přímým sluncem a větrem, musí se při vytvrzování skrápět vodou. Aby se urychlil a 

zlepšil proces vytvrzování, může být ke každému litru záměsové vody přidáno 20 – 40 g 

hydroxidu sodného (NaOH). Při hydratování cementu se vytváří volné vápno. To reaguje 

s křemičitanovými kyselinami jílových minerálů, takže kromě včasné stabilizace způso-

bené cementem dochází také k delšímu vytvrzení. Proto se síla cementově stabilizované 

hlíny mírně zvyšuje i po 28 dnech [2]. 

5.3.2.2 Vápno 

 Vápno je vhodné jako stabilizátor v hlínách s vyšším obsahem jílů. Pokud je v hlíně 

dostatečná vlhkost, probíhá zde výměna iontů. Vápenaté ionty vápna se vyměňuji s kovo-

vými ionty hlíny. Výsledkem je silnější aglomerace jemných částic, které brání pronikání 

vody. Kromě toho vápno reaguje s CO2 ve vzduchu, čímž vzniká vápenec. Výměna iontů 

trvá mezi 4 – 8 hodinami. Další proces vytvrzování způsobený reakcí hydratovaného vápna 

s oxidem uhličitým ze vzduchu už nastává velmi pomalu. I po několika měsících může být 

pozorováno malé zvýšení pevnosti. Optimální obsah vápna pro hlínu se liší, ale většinou 

se pohybuje kolem 2 – 6 % a v každém případě by měl být předem testován. Hlíny s vyso-

kým obsahem montmorillonitu by se měly stabilizovat vápnem a nebo směsí vápna a ce-

mentu v poměru 2 : 1 [2]. 
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5.3.2.3 Vodní sklo (Na2O · 3-4 SiO2) 

 Vodní sklo je dobrý stabilizátor pro písčité hlíny, ale před přidáním se musí ředit 

vodou v poměru 1 : 1. V opačném případě dochází k vytvoření mikropórů, které vytvářejí 

silnou absorpci vody [2]. 

5.4 Bednění 

5.4.1 Obecné požadavky 

 Bednění v konstrukcích z dusané hlíny se používá jako dočasná podpora při zhutňo-

vání hlíny. Stejně jako u bednění na betonové konstrukce je třeba mít dostatečnou pev-

nost, tuhost a odolnost proti tlakům, které vznikají během montáže, hutnění hlíny a de-

montáže. Nicméně na rozdíl od bednění na beton může být bednění odstraněno bezpro-

středně po zhutnění, což umožňuje mnohem rychlejší opětovné použití. Stejně jako u be-

tonových konstrukcí je organizace práce s bedněním nezbytná pro efektivní výstavbu kon-

strukce [8,9]. 

 Existuje několik typů bednění a výběr toho vhodného bednícího systému pro každou 

aplikaci je důležitý, protože obvykle čas strávený nastavováním, zarovnáváním a odstra-

ňováním forem je větší než doba strávená přepravou a samotným hutnění hlíny [9]. 

 Při výběru bednění je třeba mít na paměti následující obecná kritéria: 

• pevnost – bednění by mělo být schopno odolat vnějším tlakům hlíny během hut-

nění. Obvykle se tlaky během hutnění považují za mnohem vyšší než u klasických 

betonářských prací, ačkoliv oblast a doba po kterou tlak působí, je mnohem 

menší; 

• tuhost – bednění by mělo být dostatečně tuhé, aby udržovalo stálý tvar bez nad-

měrné deformace během hutnění. Formy by neměly přesahovat deformace větší 

jak 3 mm v délce mezi vazbami pod plným tlakem nebo při zatížení 150 kg ve 

středním rozpětí mezi dvěma podpěrami; 
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• trvanlivost – formy musí být schopny splnit očekávaný počet použití za běžných 

podmínek manipulace a odpovídající údržbu bez zhoršení kvality; 

• přizpůsobivost – bednění by mělo být schopno přizpůsobit změny v šířce a uspo-

řádání stěny tak, aby vyhovovalo konstrukčním a architektonickým požadavkům; 

• snadná manipulace – bednění nesmí být příliš těžké nebo objemné, aby se za-

bránilo složité a časově náročné montáži; 

• snadné vyrovnání – součástí bednění by měly být hladké vodorovné a svislé štěr-

biny, otvory pro šrouby a hladké spoje, které umožňují snadné horizontální 

a vertikální vyrovnání; 

• snadné zhutnění – systém bednění by neměl blokovat proces hutnění. 

 Základní prvky každého systému bednění, tradičního nebo moderního jsou: 

• bočnice – obě svislé části formy; 

• koncové dorazy – desky, které uzavírají otevřené konce bednění; 

• spojky a šrouby – to mohou být buď přímé šrouby, konzolové šrouby, závitové 

tyče nebo spojky s klíny; 

• podpěry nebo stojky – vertikální sloupky (pevné nebo pohyblivé) používané 

k podpírání formy; 

• distanční prvky – šrouby často vyžadují distanční vložky, aby se nastavila šířka 

stěny. Distančníky by měly být měkčí než bednění, aby nedošlo k poškození při 

utahování; 

• klíny – pro nastavení, vyrovnání bednění [9]. 

5.4.2 Tradiční bednění 

 Většina konstrukcí z dusané hlíny po celém světě už po staletí používá stejný typ 

bednění pouze s malými rozdíly. Tato tradiční bednění se skládají ze dvou dřevěných boč-

nic, které jsou většinou vyrobeny z prken z měkkého dřeva o tloušťce 20 – 30 mm. Dalšími 

částmi jsou koncové dorazy vyrobené na šířku potřebné zdi, které jsou drženy dřevěnými 
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sloupky. Pokud se používají desky tloušťky 20 – 30 mm, mohou se opěrné sloupky rozmís-

ťovat ve vzdálenosti 650 – 700 mm od sebe. Dřevěné sloupky se potom k sobě zajišťují 

pomocí drátu, kleštin nebo ocelových šroubů. Tento typ bednění byl používán téměř na 

všech kontinentech a v některých částech světa jako např. Maroko a Indie se tento typ 

bednění používá dodnes [2,9]. Ukázku konstrukcí tradičního dřevěného bednění můžeme 

vidět na obrázku č 18. 

 Způsob výstavby vyžaduje dobře definovaný obvod stěny budovy v přízemí, buď ve 

formě základů nebo vhodným vyznačením na zemi. Dvě vyrobené bočnice s koncovými 

dorazy se postaví na vhodně zvolené výchozí místo a zajistí se. Takto postavené bednění 

se začne po vrstvách plnit a hutnit vlhkou hliněnou směsí, dokud není bednění naplněno 

po okraj. Poté se forma rozebere a přemístí na další místo, přičemž jeden konec je uzavřen 

Obrázek č. 18: Konstrukce tradičního dřevěného bednění [2] 
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koncovým dorazem a druhý konec je upnutý na dokončenou část stěny s překrytím nej-

méně 150 – 200 mm. Tento proces opakujeme po celém obvodu konstrukce až po dokon-

čení první vrstvy. Následně je bednění zvednuto a uchyceno na vrcholu první vrstvy a po-

kračujeme stejným způsobem zase po celém obvodu konstrukce. Tento proces opaku-

jeme do té doby, dokud nedosáhneme požadované výšky konstrukce. Obvyklá hloubka 

bednění se pohybuje mezi 600 – 900 mm [8,9]. 

5.4.3 Moderní bednění 

 Použití tradičního bednění má výrazně odlišné provedení stěny. Práce nemusí být 

nutně pomalejší, pokud máme dostatek materiálu na bednění, ale čím je větší výška kon-

strukce, tím obtížnější je nastavení a vyrovnání formy, čímž je ohrožena kvalita stěny. 

Proto koncem 20. století bylo vynaloženo velké úsilí na vývoj sofistikovanějších systémů, 

které by řešily stávající problémy efektivnosti a kontroly kvality tradičních forem. Byly vy-

vinuty dva hlavní typy, jmenovitě maloformátové bednění a integrální bednění [9]. 

 Základními prvky moderního bednění jsou plechové materiály se systémem vyztu-

žujících prvků, spojek, šroubů a nakloněných podpěr pro zajištění celkové stability. Mezi 

vhodné materiály patří ocel, hliník, ale i dřevěné desky a prkna. Stejně jako u bednění na 

betonové konstrukce, které vidíme na obrázku č. 19, ovlivňuje výběr materiálu konečnou 

Obrázek č. 19: Moderní betonářské bednění použité při stavbě z dusané hlíny [9] 
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povrchovou úpravu stěny. Nosné části mohou také obsahovat ocelové prvky a části 

z masivního dřeva. Ocelové spojky, které spojují obě strany bednění, pomáhají ztužení 

proti deformaci, ale zanechávají po sobě ve stěně díry, které se potom musí vyplnit a může 

dojít ke vzniku skvrn. Různé systémy bednění pro lité betonové konstrukce byly použity 

i pro technologii dusané hlíny a některé si představíme v následujících kapitolách [2,9]. 

5.4.3.1 Maloformátové bednění 

 Koncept tohoto druhu bednění je stejný jako tradiční. Malé jednotlivé dílce jsou 

svisle nebo vodorovně posuvné nad nebo vedle dokončených úseků stěny. Od 50. let mi-

nulého století se vyvinuly různé modifikace jako např. šplhavé nebo vertikálně posuvné 

bednění [9]. 

Vodorovně posuvné bednění 

 Tento typ bednění byl vyvinut společností CSIRO Building Construction and Engine-

ering a jeho výhodou je, že posouvaní ve vodorovném směru je možno bez toho, aby bylo 

bednění demontováno. Uzávěry bednění jsou podepřeny dvěma vestavěnými válci, 

z nichž jeden je umístěn na konci formy na stěnu dříve vyplněného úseku a druhý ve vyšší 

poloze na druhém konci formy. Po dokončení úseku se bočnice uvolní z povrchu stěny 

a bednění, které je podepřeno válci se vodorovně posune. Nakonec se forma vyrovná 

a bočnice se přitlačí těsně ke stěně. Po jeho zavedení v 50. letech v Austrálii nezískal tento 

systém moc přízně a raději se dává přednost integrovanému bednění založenému na sys-

témech bednění pro železobetonové konstrukce [9]. 

Vertikálně posuvné bednění 

 Tento typ bednění je ideální pro konstrukci stěn z dusané hlíny v rámových kon-

strukcích. Typ tohoto sklopného bednění byl vyvinut firmou Forchungslabor für Experi-

mentelles Bauen – FEB (stavební výzkumný institut) na univerzitě v Kasselu. Bočnice 

sklouzávají v ocelovém nebo dřevěném rámu uchyceném v dolní části ocelovou tyčí, která 

ve stěně zanechává malý otvor. V horní části je distanční vložka umístěna nad stěnou, 
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a tudíž nezasahuje do procesu výstavby konstrukce. Tento typ bednění, který vidíme na 

obrázku č. 20, může výrazně urychlit stavební proces [2,9]. 

5.4.3.2 Integrální bednění 

 V této kategorii bednění, namísto zhotovení stěny po malých částech, využíváme 

velké části zdi dusané po celé výšce nebo délce konstrukce. Tento systém má svůj původ 

v betonových konstrukčních technologiích. Systém bednění musí umožňovat snadný pří-

stup při hutnění, což omezuje výšku, na kterou mohou být bednící formy konstruovány. 

Po dokončení úseku se spíše další části bednění přistaví, než že by se jednotlivé panely 

posouvaly. Systémy vyvinuté v Austrálii a USA poskytly velmi uspokojivé výsledky a hrály 

významnou roli v úspěchu opětovné přivedení konstrukcí z dusané hlíny na trh [9]. 

Australský bednící systém 

 Australští konstruktéři vyvinuli systém budování samostatně pevně stojících panelů 

na zemi, které dosahují plné výšky konstruované stěny. Základní panel má rozměry  

610 mm výšku a 2440 mm délku. Z těchto jednotlivých panelů se poté skládají celé zdi, jak 

vidíme na obrázku č. 21. Panely se do sebe zachytávají po stranách na pero a drážku a 

proti sobě se přichytávají ocelovými táhly. Až se forma po vrstvách naplní a zhutní skoro 

až po okraj, začne se stavět druhá řada. Výhodou systému je snadné zachování lineárnosti 

Obrázek č. 20: Schéma výstavby vertikálně posuvného bednění [2] 
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stěny, protože při nastavování jakéhokoliv následujícího panelu vždy existuje nějaká 

pevná základna. Vertikálnost je zajištěna vysokými opěrnými koncovými dorazy [9]. 

Kalifornský bednící systém 

 Stejně jako u Australského bednícího systému jde o systém vyskládání celé stěny 

z panelů. Nicméně existují dva hlavní rozdíly: 

1. používané panely jsou výrazně větší (výška panelu od 2440 mm do 3050 mm); 

2. ocelová táhla jsou vzdálena dále od sebe až na vzdálenost rovnající se výšce pa-

nelu. 

Z těchto důvodů je tento systém vhodnější pro konstrukce, kde v jednotlivých fázích 

dusáme větší objem hliněné směsi. Malý počet táhel umožňuje, aby se dusadlo ve formě 

pohybovalo volněji. Hlavním nedostatkem tohoto systému je, že vzhledem k výšce panelů 

se hlína sype z velkých výšek, jak vidíme na obrázku č. 22, a je třeba v prvních vrstvách 

dosáhnout dusadlem až na dno formy [9]. 

Obrázek č. 21: Australský bednící systém [9] 
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5.4.4 Speciální bednění 

5.4.4.1 Zakřivené bednění 

 Bednění pro zaoblené a zakřivené stěny se skládá ze stejných prvků, ale vyžaduje 

zvláštní konstrukci a je obvykle dražší než bednění pro klasické přímé stěny. Dobrý příklad 

takového typu bednění vyvinula firma Doka na obrázku č. 23, kterou architekt Martin 

Rauch využil pro hliněnou stavbu kaple smíření v Berlíně [9]. 

Obrázek č. 22: plnění Kalifornského bednění nakladačem [2] 

Obrázek č. 23: Systém zakřiveného bednění od firmy Doka [19] 
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5.4.4.2 Trvalé bednění 

 Kvůli vyšším nákladům na bednění byly realizovány pokusy o vytvoření trvalých bed-

nících technik. V projektech bylo vyzkoušeno použití trvalého bednění z tenkého zdiva 

nebo alternativní kombinace tuhých tepelných izolací a dřevěných materiálů s další výho-

dou tepelné izolace [9]. 

5.5 Hutnění hliněné směsi 

 Jak jsme se dozvěděli v předešlých kapitolách, v technologii dusané hlíny se hlína 

hutní mezi stěnami bednění po vrstvách 100 – 200 mm v závislosti na použitém způsobu 

hutnění. Tradičně se to provádělo ručně, ale za posledních 50 let ruční hutnění vystřídala 

pneumatická a vibrační dusadla [9]. 

5.5.1 Ruční hutnění 

 Tradičně používaným nástrojem pro hutnění hlíny je ruční pěch, obvykle tvořený 

těžkým kusem dřeva namontovaným na rukojeti. Sledované parametry ručního pěchu 

jsou materiál hlavy, hmotnost pěchu, tvar a plocha čela hlavy a délka rukojeti. Z výše uve-

dených parametrů je pravděpodobně nejdůležitějším hmotnost pěchu, neboť nadměrná 

hmotnost pěchu vyžaduje větší fyzickou námahu bez zlepšení hutnících vlastností. Jako 

optimální hmotnost pěchu se uvádí mezi 7 – 10 kg [9]. Některé typy ručních pěchů mů-

žeme vidět na obrázku č. 24.  

Obrázek č. 24: Příklady používaných ručních pěchů [2] 
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 Testy ukázaly, že pěch by měl na hutněnou hlínu dopadat z výšky 150 – 300 mm se 

střední sílou úderu pro dosažení optimálních výsledků. Obtížné je ovšem definovat 

střední sílu úderu v závislosti na jedincích. I když je to efektivní způsob hutnění, tak je fy-

zicky i časově velmi náročný. Tři pracovníci dokáží za den udusat 2 – 3 m3 hliněné směsi. 

Přestože se v západních zemích ruční hutnění nahrazuje pneumatickými nebo vibračními 

dusadly, je ruční hutnění stále široce využíváno především v obtížně dostupných oblas-

tech konstrukce, jako jsou těsné rohy nebo zakřivené plochy [2,9]. 

5.5.2 Pneumatické hutnění 

 V současné době to je nepoužívanější způsob hutnění. Práce s pneumatickým dusa-

dlem dokáže oproti ručnímu hutnění zkrátit dobu hutnění až o polovinu. 

 Pneumatická dusadla obvykle pracují se stlačeným vzduchem, jak vidíme na obrázku 

č. 25. Ideální pneumatické dusadlo by mělo mít zdvihovou výšku 50 – 150 mm, rychlost 

800 – 2500 úderů/min. a optimální hmotnost (5 – 15 kg), aby bylo bezpečné zejména při 

pracích ve vyšší úrovni stěny. Mělo by také být štíhle konstruováno, aby se vlezlo do úz-

kých míst a rohů bednění. Hutnící hlavice dusadla je obvykle kulatá o průměru od 70 do 

150 mm [2,9,10]. 

Obrázek č. 25: Pneumatické dusadlo 341A2M-EU od firmy INGERSOLL [10] 
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5.5.3 Vibrační hutnící deska 

 Obecně se hutnící vibrační desky považují za nevhodné pro konstrukce z dusané 

hlíny. Nicméně využití vibračního dusadla, které se používalo při výstavbě kaple smíření 

v Berlíně se osvědčilo. Typ vibračního dusadla ve formě vibrační desky vyvinula společnost 

Forschungslabor für Experimentelles Bauen – FEB (Stavební výzkumný ústav) na univer-

zitě v Kasellu a vidíme ji na obrázku č. 26. Jeho nejdůležitější předností je speciálně tvaro-

vaná základna, která umožňuje, aby se zařízení uvnitř bednění pohybovalo samostatně. 

Tloušťky hutněných vrstev se při tomto typu hutnění volí kolem 70 mm. 

 Obecně platí, že vibrační dusadla jsou těžká, drahá a mají omezenou použitelnost  

u dusaných hliněných konstrukcí, ale například vibrační desky od firmy wacker (obrázek 

č. 27) se osvědčily při zhutňování hliněných podlah [9]. 

Obrázek č. 26: Vibrační deska vyvinutá na univerzitě v Kasselu [2] 

Obrázek č. 27: Vibrační deska Wacker WP1550 [20] 
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5.5.4 Vodorovné spoje 

 Po zhutnění jedné vrstvy se doporučuje ošetření horního okraje povrchu před při-

dáním další vrstvy. Ukázalo se, že kartáčování (zdrsnění) povrchu zlepšuje vazbu a snižuje 

riziko delaminace (separace vzájemně propojených vrstev). Povrchy, které byly vysušeny 

přes noc nebo déle by měly být před zahájením dalších prací ošetřeny a navlhčeny, avšak 

vždy je dobré před ukončením prací dokončit plnou výšku stěny [9]. 

5.6 Produktivita práce 

 Produktivita práce na konstrukcích z dusané hlíny závisí na mnoha faktorech, které 

jsou snadno ovlivnitelné (typ bednění, hutnící metoda atd.), ale máme také faktory, které 

ovlivnitelné nejsou, jako například počasí. Proto není překvapení, že míra produktivity pro 

dusání hlíny se pohybuje od 5 h/m3 až do více než 25 h/m3. Míra produktivity hotových 

stěn s použitím moderních zařízení se obvykle liší v rozmezí 5 – 10 h/m3/osoba [8,9]. 

 Operace a faktory ovlivňující produktivitu na stavbě zahrnují: 

• Příprava materiálu: 

o výkop; 

o prosévání; 

o sušení (obsah půdní vlhkosti); 

o pulverizace (typ hlíny); 

o míchání; 

o přeprava. 

• Bednění: 

o postavení bednění; 

o vyrovnání; 

o demontáž; 

o čištění bednění. 
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• Zhutnění: 

o použitá metoda; 

o pracovní zkušenosti. 

• Povětrnostní podmínky: 

o déšť; 

o teplota (mráz) [9]. 

5.7 Příklady moderních staveb z dusané hlíny ve světě 

5.7.1 Kaple smíření v Berlíně 

 Kaple stojí na bývalé hranici, která rozdělovala západní a východní Berlín, na počest 

bývalému novogotickému kostelu smíření, který tehdejší východoněmecká vláda zničila. 

V interiéru je z dusané hlíny oválná konstrukce o výšce 7,2 m a tloušťce 0,6 m, jak vidíme 

na obrázku č. 28. Vnější plášť je tvořen vertikálními dřevěnými latěmi, jak vidíme na ob-

rázku č. 29. Použitá směs se skládá z úlomků cihel z bývalého kostela a štěrku, které do-

hromady tvoří 55 % materiálu. Obsah jílu je pouze 4 %. Tato hrubozrnná směs s minimální 

vlhkostí 8,1 % snižuje smrštění materiálu na pouhých 0,15 %. Díky přimíchání lněných vlá-

ken a intenzivnímu hutnění se dosáhlo směsi o pevnosti v tlaku 3,2 N/mm2 [2,11]. 

Autoři: Martin Rauch, Rudolf Reitermann, Peter Sassenroth 

Realizace: 1999 - 2000 

Plocha: 315 m2 

 

 

 

Obrázek č. 28: Oválný interiér kaple [2] 
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5.7.2 Centrum mládeže v Berlíně 

 Budovu dělí 32,5 m dlouhá masivní stěna z dusané hlíny (obrázek č. 32), která slouží 

k úspoře tepelné energie a vyrovnání vlhkosti vzduchu. Prosklené jižní fasády (obrázek  

č. 31) poskytují pasivní budově dodávku sluneční energie. Dále má budova zelenou stře-

chu, která absorbuje 70 % dešťových srážek [2]. 

Autoři: Hermann Scheidt, Frank Kasprusch 

Realizace: 2005 

Plocha: 385 m2 

Obrázek č. 29: Venkovní pohled na kapli smíření [11] 

Obrázek č. 30: Půdorys budovy [2] 
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5.7.3 Vineyard Residence v Morningtonu, Austrálie 

 Residence se nachází uprostřed vinice v Moningtonu v Austrálii. Na obrázcích č. 34 

a 35 můžeme vidět, že celá stavba má obvodové zdivo z dusané hlíny [2]. 

Autor: John Wardle Architects 

Realizace: 2002 

Plocha: 400 m2 

Obrázek č. 33: Půdorys residence Vineyard [21] 

Obrázek č. 32: Masivní stěna v interiéru budovy [2] 

Obrázek č. 31: Pohled na jižní prosklenou fasádu [2] 
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Obrázek č. 35: Pohled na východní stranu residence [21] 

Obrázek č. 34: Pohled na severní stranu residence [21] 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 

 V praktické části byla navrhnuta a vyzkoušena metoda výroby zkušebních těles pro 

tlakovou zkoušku hliněné směsi. Navrženou metodou se vyrobily a otestovaly 3 zkušební 

tělesa. 

6.1 Odběr vzorků pro laboratorní testy 

 Odebraná hlína, která se následně použila pro laboratorní testy pochází z Dolního 

Těrlicka, které leží cca 30 km jihovýchodně od Ostravy. Odběr byl proveden z pozemku, 

na kterém by v budoucnu měl stát rodinný dům z dusané hlíny. 

 V první fázi odběru se vyznačil čtverec 1 m × 1 m a byla sejmuta ornice. Na obrázku 

č. 36 můžeme vidět, že mocnost ornice je cca 35 cm. Po sejmutí ornice už probíhal sa-

motný výkop a pytlování materiálu, jak vidíme na obrázku č. 37. Výkop se prováděl až do 

hloubky 1,2 m a celkově bylo odebráno 380 l hlíny.  

Obrázek č. 36: Sejmutí ornice 
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Už na první pohled na konzistenci kopané hlíny bylo zjevné, že obsahuje vysoké pro-

cento jílu, což se dalo čekat, protože celá oblast leží na jílech a spraších. Detailní záběr 

čerstvě vykopané hlíny vidíme na obrázku č. 38. 

 

Obrázek č. 37: Výkopové práce při odběru materiálu 

Obrázek č. 38: Detailní záběr čerstvě vykopané hlíny 



58 

 

6.2 Laboratorní zkoušky odebrané hlíny 

 Pro vhodné namíchání hliněné směsi, která bude použita na výrobu zkušebních tě-

les a poté i na samotnou výstavbu rodinného dobu, bylo zapotřebí zjistit složení a obsah 

vlhkosti v odebrané hlíně.  

 Na odebrané hlíně byly vyhotoveny zkoušky pro vlhkost, zrnitost a zhutnitelnost, 

které byly provedeny na Ústavu geotechniky, FAST VUT. 

6.2.1 Vlhkost 

 Vlhkost byla stanovena dle platné ČSN CEN ISO/TS 17892-1 Geotechnický průzkum 

a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 1: Stanovení vlhkosti zemin jako aritmetický 

průměr ze dvou stanovení vysušením při 105 °C do stálé hmotnosti. 

6.2.2 Zrnitost 

 Zrnitost byla stanovena dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4 Geotechnický průzkum a zkou-

šení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 4: Stanovení zrnitosti zemin kombinovanou 

zkouškou areometrické analýzy a sítového rozboru. 

 Podíl zrn nad 0,063 mm se stanovil proséváním přes normovou sadu sít. Velikost zrn 

pod 0,063 mm byla zjištěna nepřímo na základě proměnlivé rychlosti jejich sedimentace 

v suspenzi tzv. areometrickou metodou dle Casagrandeho.  

 Granulometrické složení je dokumentováno křivkou zrnitosti, kterou vidíme na grafu 

č. 1 a jejím číselným vyjádřením v tabulce č. 8. 

Tabulka č. 8: Číselné vyjádření křivky zrnitosti 

Průměr zrn [mm] Propad [%] Průměr [mm] Propad [%] Průměr [mm] Propad [%] 

0,0009 39,964 0,0165 84,056 0,5000 98,053 

0,0022 44,836 0,0225 86,775 1,0000 98,977 

0,0041 50,401 0,0630 95,426 2,0000 99,647 

0,0056 56,408 0,1000 96,220 4,0000 99,869 

0,0114 76,804 0,2000 97,170 8,0000 100,000 
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6.2.3 Zhutnitelnost 

 Zhutnitelnost byla stanovena Proctorovou standardní zkouškou podle ČSN EN 

13286-2 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 2: Zkušební me-

tody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti. Výsledek 

zkoušky je vyjádřen maximální objemovou hmotností suché zeminy ρdmax, které se do-

sáhne normovou zhutňovací energií. Výsledek je graficky znázorněn na grafu č. 2. 

Graf č. 1: Křivka zrnitosti zeminy ČSN 73 6133 

Graf č. 2: Graficky znázorněný výsledek zkoušky Proctor standard 
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6.2.4 Shrnutí výsledků laboratorních zkoušek odebrané hlíny 

 Výsledky zkoušky zrnitosti ukázaly, že se jedná o hlínu, která se skládá z 50 % prachu, 

45 % jílu a 5 % písku. Podle křivky zrnitosti zeminy ČSN 73 6133 na grafu č. 1 se zemina 

zatřídila do kategorie F5=ML (hlína s nízkou plasticitou). 

 Výsledky Proctorovy zkoušky stanovily, že optimální vlhkost (wopt.) hlíny je 16,5 % 

a objemová hmotnost suché hlíny (ρd) 1782,8 kg/m3. 

 Na základě zjištěných informací se mohla navrhnout optimální směs pro výrobu zku-

šebních těles, kterou si popíšeme v následující kapitole. 

6.3 Výroba zkušebních těles pomocí navržené metody 

 Samotná výroba testovacích těles a jejich zkoušení probíhalo v prostorách výzkum-

ného Centra AdMas (Advanced Materials, Structures and Technologies). 

6.3.1 Příprava hliněné směsi 

 V první řadě se musela testovaná hlína ručně rozdrolit, protože obsahovala velké 

slepené kusy, které by během míchání a hutnění způsobovaly problémy. Rozdíl před roz-

drolením a po rozdrolení můžeme vidět na obrázcích č. 39 a 40. 

 

Obrázek č. 39: Hlína před ručním rozdrolením Obrázek č. 40: Hlína po rozdrolení 
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 Do takhle připravené hlíny se mohla přimíchat přísada pro zlepšení vlastností sa-

motné hlíny. Kvůli vysokému obsahu jílu (45 %), které prokázaly laboratorní zkoušky a na 

základě nastudovaných informací potřebných pro vypracování teoretické části bakalářské 

práce, se jako přísada pro zlepšení vlastností zvolilo vápno (CaO). Konkrétně se přidávalo 

5 % z hmotnosti hlíny. Přesně navážené vápno se přisypalo do hlíny a ručně promíchalo, 

jak vidíme na obrázcích č. 41 a 42. 

 Takto připravená směs se mohla nasypat do laboratorního míchačky a začít míchat. 

Vzhledem k poměrně vysokému obsahu vlhkosti (16,5 %), které prokázaly laboratorní 

zkoušky, nebylo zapotřebí do směsi přidávat záměsovou vodu. Doba míchání v labora-

torní míchačce byla stanovena na 10 minut na základě nastudovaných informací z litera-

tury. Po deseti minutách míchání vznikla směs, kterou vidíme na obrázku č. 43. 

Obrázek č. 41: Přisypání vápna do hlíny Obrázek č. 42: Ruční promíchání vápna s hlínou 

Obrázek č. 43: Hliněná směs po 10 minutách míchání 
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6.3.2 Navržená metoda hutnění hliněné směsi 

 Hotová směs, která byla popsána v předešlé kapitole se mohla začít hutnit do formy. 

Jako forma byla zvolena válcová forma 150 × 300 mm, která se běžně používá pro zjištění 

válcové pevnosti betonu. 

 Při výrobě prvního tělesa se navrhlo hutnění po třech vrstvách (po 100 mm). Zároveň 

se testovalo, jestli je možné ihned po dokončení hutnění vyjmout těleso z formy. Jednot-

livé vrstvy se hutnily 5 kg závažím, které vidíme na obrázku č. 44. Tohle závaží se pouštělo 

z výšky 50 cm volným pádem na jednotlivé hutnící vrstvy, což vidíme na obrázku č. 45. Na 

závaží byl přivázán provázek, aby se urychlil proces hutnění. Každá vrstva byla zhutněna 

10 rázy tímto způsobem. 

 Ihned po dokončení hutnícího procesu prvního tělesa se rozmontovala forma a byl 

proveden pokus o vyjmutí tělesa z formy. Vzhledem k tomu, že forma se dá otevřít pouze 

částečně a dno má na pevno připevněné k jedné půlce válce, nebylo vyjmutí tak snadné, 

jaká byla představa, protože těleso bylo přilepeno ke dnu formy. Zároveň se ukázalo, že 

jednotlivé vrstvy nejsou dostatečně zhutněné, především po okrajích formy. To bylo způ-

sobeno tím, že závaží nemělo stejný průměr jako vnitřní průměr formy a docházelo tak 

Obrázek č. 44: Použité 5 kg závaží Obrázek č. 45: Hutnění vrstvy 
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k nerovnoměrnému hutnění. Při snaze vyklepnout těleso z formy se těleso rozpadlo. To 

mohlo být způsobeno nedostatečným zhutněním a další příčinou také mohlo být, že při-

dané vápno do směsi nestačilo za tak krátkou dobu dostatečně hydratovat. 

 Na základě zjištěných nedostatků při výrobě prvního zkušebního tělesa byla navr-

žená metoda výroby upravena tak, aby minimalizovala předchozí vzniklé problémy. 

V první řadě byla upravena forma, aby už nedocházelo k přilepení tělesa k vnitřním stě-

nám formy. To se vyřešilo poměrně jednoduchým způsobem. Na dno formy se vystřihl 

kruh o stejném průměru (150 mm) z průhledné kancelářské fólie, která eliminovala přile-

pení tělesa ke dnu, vzniklé u prvního zkušebního tělesa. Také stěny válce se opatřili proti 

přilepení, a to vymazáním formy odbedňovacím olejem, který se klasicky používá při vý-

robě betonových těles. Dále se upravilo dávkování jednotlivých hutnících vrstev a samotné 

hutnění. Jedna dávka = jedna hutnící vrstva, byla stanovena na 5 lopatek, kterou můžeme 

vidět na obrázku č. 42 společně s hliněnou směsí. Pět lopatek odpovídá zhruba 1250 g 

hliněné směsi a cca 50 mm tloušťce vrstvy. Zvýšení počtu hutnících vrstev bylo z důvodu 

zajištění lepší zhutnitelnosti celého tělesa. Samotné hutnění vrstvy bylo změněno tak, že 

se nejprve vrstva zhutnila po obvodu formy ručním dusadlem, jak vidíme na obrázcích 

č. 46 a 47 a až poté se vrstva zhutnila 5 kg závažím stejným způsobem, který je popsán při 

výrobě prvního zkušebního tělesa. 

Obrázek č. 46: Ruční dusadlo Obrázek č. 47: Hutnění krajů 

formy ručním dusadlem 
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 Na výrobu jednoho tělesa bylo zapotřebí zhutnit 8 vrstev způsobem popsaným výše 

a bylo spotřebováno zhruba 9,5 kg hliněné směsi. Takto vyrobené těleso se ponechalo ve 

formě a z vrchní části bylo zakryto igelitovým sáčkem (obrázek č. 48), aby ve směsi správně 

probíhala hydratace. Celkově se vyrobila 3 tělesa, která byla uložena v laboratorních pod-

mínkách (23 ± 2) °C teplota a (50 ± 2) % relativní vlhkost. 

6.3.3 Shrnutí pracovního postupu při výrobě zkušebních těles 

 Pracovní postup výroby zkušebních těles obsahuje následující kroky: 

• ruční rozdrolení hlíny na menší kusy; 

• přisypání 5 % vápna a následné ruční promíchání; 

• míchání hliněné směsi v laboratorní míchačce (10 minut); 

• vymazání formy odbedňovacím olejem a vystřižení kruhové podložky z fólie na 

dno formy; 

• nasypání dávky hliněné směsi do formy (5 lopatek = cca 1250 g hliněné směsi); 

• hutnění krajů ručním dusadlem po obvodu formy; 

• hutnění 5 kg závažím (10 rázů z výšky 50 cm); 

• opakování procesu plnění a hutnění až do naplnění formy po horní okraj (8 hut-

nících vrstev); 

Obrázek č. 48: Uskladnění těles před schnutím 
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• zakrytí horního povrchu tělesa igelitovým sáčkem, kvůli zajištění správné hydra-

tace; 

• uložení těles po dobu 7 dní v laboratorních podmínkách; 

• vyjmutí vzorků z formy; 

• důkladné vyčištění forem. 

 Ukázalo se, že výroba jednoho zkušebního tělesa je poměrně časově náročná  

(1 – 1,5 h). Jedním z ovlivnitelných důvodů byl malý objem laboratorní míchačky, která 

svým výkonem dokázala míchat jen 3 kg hliněné směsi najednou. Dalším z důvodů dlouhé 

doby výroby byl samotný proces hutnění a počet hutnících vrstev. To by mohlo být mini-

malizováno navrhnutím nějakého mechanického hutnícího přístroje, který by výrazně 

urychlil a usnadnil hutnění jednotlivých vrstev. Problémem, jak urychlit a zautomatizovat 

výrobu zkušebních těles by se mohla zabývat navazující diplomová práce. 

6.4 Testovaní vyrobených zkušebních těles 

Po sedmi dnech uložení byla zkušební tělesa vyjmuta z forem, jak vidíme na obrázku 

č. 49. Vyjmutí probíhalo bez problémů, především díky fólii na dně formy, která zabránila, 

aby se těleso k formě přilepilo. Při vyjmutí těles už na první pohled byla stále zjevná ne-

dokonalost zhutnění u spodního okraje tělesa, který se drolil, což můžeme vidět na ob-

rázku č. 50. Zbytek tělesa se zdál být kompaktní a ani při manipulaci nejevil žádné známky 

poruchy. 

Obrázek č. 49: Odformování zkušebních těles 
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Po vyjmutí se všechna tři tělesa změřila a zvážila. Hodnoty v tabulce č. 9 byly stano-

veny aritmetickým průměrem ze tří naměřených hodnot. 

Tabulka č. 9: Parametry zkušebních těles 

Označení 

zkušebního 

tělesa 

Průměr [mm] Výška [mm] Váha [kg] 

Objemová 

hmotnost 

[kg/m3] 

1 149,94 301,09 9,104 1712,4 

2 150,06 301,08 9,319 1750,1 

3 150,03 301,03 9,257 1739,5 

Po změření a vážení se tělesa naložila na přepravní vozík a převezla k laborator-

nímu lisu, na kterém se provedla tlaková zkouška k zjištění pevnosti v prostém tlaku hli-

něné směsi. Po vložení tělesa do lisu se těleso zatěžovalo rychlostí 0,1 MPa/s až do jeho 

porušení. Porušení těles můžeme vidět na obrázcích č. 51 – 53. Výsledné pevnosti zkušeb-

ních těles jsou uvedeny v tabulce č. 10 a jejich průběhy zatěžování v závislosti na čase jsou 

graficky znázorněny v grafech č. 3 – 5. Na grafech a výsledných pevnostech je vidět, že 

zkušební tělesa nedosahují požadovaných pevností. Shrnutí a vyhodnocení výsledků bude 

popsáno v následující kapitole. 

Obrázek č. 50: Drolící se spodní okraj tělesa 
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 Výsledná pevnost v tlaku se vypočítala pomocí vzorečku: 

R =
𝐹

𝐴
 F – síla [N] 

    A – tlačená plocha [mm2] 

Tabulka č. 10: Výsledné pevnosti zkušebních těles 

Označení zkušebního 

tělesa 
Síla [kN] Pevnost v tlaku [MPa] 

1 5,75 0,33 

2 4,80 0,27 

3 4,75 0,27 

Obrázek č. 51: Porušení tělesa č. 1 Obrázek č. 52: Porušení tělesa č. 2 

Obrázek č. 53: Porušení tělesa č. 3 
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Graf č. 3: Průběh zatížení tělesa č. 1 

Graf č. 4: Průběh zatížení tělesa č. 2 

Graf č. 5: Průběh zatížení tělesa č. 3 
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6.5 Vyhodnocení výsledků zkoušky 

 Vyrobená zkušení tělesa se vizuálně jevila jako homogenní (nebyly patrné jednotlivé 

hutnící vrstvy). Větší pozornost při hutnění nutné věnovat spodnímu okraji tělesa, který se 

drolil. Způsob porušení je u všech tří těles podobný, jak vidíme na grafech č. 3 – 5. Rozdíly 

v průběhu zatížení viditelné na grafech 4 a 5 byly zapříčiněny nedokonale zarovnaným 

(vypouklým) horním povrchem zkušebního tělesa. To způsobilo, že horní dotyková část 

lisu na těleso působila nerovnoměrně. Dalšími faktory, které mohly ovlivnit nízkou pev-

nost byly nedostatečné zhutnění zkušebního tělesa a vzhledem k vysokému obsahu jílu 

i nízký obsah pojiva (5 % vápna). 
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7 ZÁVĚR 

 V teoretické části je shrnuta historie výstavby hliněných staveb v dobách starověku, 

starého Egypta, Ameriky, Říma a historický vývoj hliněných staveb na území České repub-

liky až po současnost. Dále je v teoretické části popsána hlína jako stavební materiál, kde 

je uveden její vznik, složení, vlastnosti a možné příměsi pro zlepšení její vlastností. V po-

slední kapitole teoretické části je pozornost věnována technologii dusané hlíny včetně po-

drobného popisu této technologie: seznamuje s celým technologickým procesem od zís-

kání hlíny až po samotnou výstavbu stěn. Teoretickou část uzavírá kapitola zaměřená na 

příklady staveb ze světa, které byly zhotoveny právě pomocí technologie dusané hlíny. 

 V rámci praktické části byl proveden odběr vzorků hlíny na pozemku v obci Dolní 

Těrlicko. Na zmíněném pozemku by měla být v roce 2019 zhotovena stavba pomocí tech-

nologie dusané hlíny. Po odběru vzorků následoval laboratorní rozbor hlíny, který byl pro-

veden ve spolupráci s Ústavem geotechniky, FAST VUT. Na hlíně byly provedeny zkoušky 

pro zjištění vlhkosti, zrnitosti a zhutnitelnosti. Zkoušky ukázaly, že se hlína skládá ze 45 % 

jílu, 50 % prachu a 5 % písku. Dále výsledek zkoušky zhutnitelnosti (Proctor standard) sta-

novil optimální vlhkost (wopt.) v hlíně 16,5 % a objemovou hmotnost suché hlíny (ρd)  

1783 kg·m-3. Na základě zjištěných informací byla navrhnuta hliněná směs pro výrobu zku-

šebních těles. Vzhledem k poměrně vysoké optimální vlhkosti (16,5 %) a skutečné vlhkosti 

materiálu nebylo potřeba do směsi přidávat záměsovou vodu. Jako pojivo bylo vybráno 

vápno, konkrétně v množství 5 % z váhy hlíny, kvůli vysokému obsahu jílu (45 %). Přidané 

vápno se s hlínou ručně promíchalo v misce a poté vložilo do laboratorní míchačky, kde 

se směs míchala po dobu 10 minut. Takto vytvořená směs se začala hutnit do válcové 

formy o rozměrech 150 × 300 mm navrženou hutnící metodou. Nejprve se hutnící vrstva 

(tloušťky 50 mm) zhutnila po obvodu formy ručním dusadlem a poté se celá vrstva zhut-

nila deseti rázy 5 kg závažím z výšky 50 cm. Na výrobu jednoho zkušebního tělesa bylo 

zapotřebí zhutnit 8 vrstev o tloušťce cca 50 mm a bylo spotřebováno cca 9,5 kg hliněné 

směsi. Celkově se vyrobila 3 zkušební tělesa, která byla uložena 7 dní ve formě v labora-

torních podmínkách. Po sedmi dnech uložení se zkušební tělesa vyjmula z formy. Na první 
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pohled se povrch zdál být homogenní, až na dolní okraj tělesa, který se drolil. Následně 

se tělesa podrobila tlakové zkoušce v lisu. Výsledné pevnosti se ukázaly být nedostatečné 

(těleso č. 1 = 0,33 MPa, těleso č. 2 = 0,27 MPa, těleso č. 3 = 0,27 MPa). Nízké výsledné 

pevnosti mohly být způsobeny nedostatečným zhutněním, dále vzhledem k vysokému ob-

sahu jílu (45 %) malým množstvím přidaného pojiva (5 % vápna) a také nedokonale zarov-

naným (vypouklým) horním povrchem tělesa. 

 Závěrem lze říci, že navržená metoda výroby zkušebních těles je dobrým základem 

pro další vývoj a testování. Upravit se musí především proces hutnění. Směs se jevila po 

zhutnění homogenní, avšak zřejmě nebyla při hutnění vyvinuta dostatečná síla, která by 

zajistila dostatečnou míru zhutnění a tím požadované výsledné pevnosti. Zvýšenou pozor-

nost je nutné věnovat také první hutnící vrstvě, protože po vyjmutí z formy se spodní okraj 

těles drolil. Dále se musí lépe zarovnat horní dotyková rovina těles a pravděpodobně také 

zvýšit obsah pojiva. Vzhledem k vysokému obsahu jemných částic v hlíně (95 %) by stálo 

za úvahu také přidání hrubších frakcí kameniva. 
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