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2016
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1 ÚVOD 

 Ručně vyráběné nepálené cihly byly nejen u nás nejrozšířenějším a nejznámějším 

stavebním prvkem používaným u hliněných staveb. Nejčastěji se jejich rozměry blížily 

formátům běžných pálených cihel. Princip zhotovení výrobků byl původně v podstatě 

shodný. Cihly mohly být vyráběny buďto na holé zemi, nebo na cihlářském stole. Rozdíl mezi 

oběma způsoby spočíval v tom, že bylo v prvním případě použito formy bez dna a ve druhém 

se dnem. První způsob byl jednodušší v tom smyslu, že byla cihla vyrobena na místě, kde 

doschla. V případě formy se dnem s ní bylo po vyrobení nutné manipulovat, musela se 

přenést na místo k dosušení [1]. Jedná se o tradiční postup výroby stavebních prvků, který 

doposud nebyl systematicky popsán. Vypracovaná metodika má primárně sloužit potřebám 

muzeí v přírodě a památkové péči. Jedná se o fyzicky namáhavou práci. Ovšem v rámci 

stavby kopií hliněných staveb, případně historicky cenných objektů in situ, je konečný 

výsledek nezastupitelný. 

2 CÍL METODIKY  

 Předkládaná metodika podává pracovní návod na nejjednodušší způsob výroby 

nepálených cihel pomocí formy bez dna, které se tvoří na zemi a po sejmutí formy 

ponechávají schnout na místě, kde byly vyrobeny. Cílem je vytvořit srozumitelný pracovní 

návod, pomocí něhož bude možné vyrobit kvalitní stavební prvky určené zejména pro tvorbu 

replik památkových objektů v muzeích v přírodě. Při získání potřebného řemeslného fortelu 

je přeložený stavební postup v rámci rukodělné výroby velmi efektivní.  

2.1 Určení metodiky 

 Metodika je určena pro potřeby Národního ústavu lidové kultury (NÚLK), jako 

pracovní postup přípravy nepálených cihel použitých pro budování replik historických 

objektů v rámci dostavby jednotlivých expozičních areálů Muzea vesnice jihovýchodní 

Moravy (MVJVM). Určena může být pro potřeby i dalších podobně zaměřených institucí a 

také pro památkovou péči. 

  Metodika není určena jako podklad a návod pro výrobu stavebních prvků uváděných 

na trh pro použití v občanské a bytové výstavbě, a které spadají mezi stanovené výrobky dle 

NEPaR 305/2011 nebo NV 163/2002 Sb., v platném znění. 

3 POPIS METODIKY 

3.1 Suroviny pro výrobu nepálených cihel 

3.1.1 Výchozí surovina  

 Jako výchozí surovina je volen materiál, který měl na sledovaném území (projekt byl 

primárně zaměřen na oblast Moravy) v tradiční výrobě cihel dominantní postavení. Jednalo 

se o hlínu sprašového původu s typickou okrovou barvou, která byla snadno dostupná 
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zejména v úvalových oblastech Moravy. Lokální zdroje vhodného staviva, hliniště, se 

nacházela téměř v každé lokalitě. Dnes je možné získat vhodný stavební materiál nákupem 

především u stávajících cihelen.  

 Surovina vhodná pro přípravu nepálených cihel pro potřebu budování replik 

historických objektů musí být hodnocena jako hlína tučná nebo středně tučná. 

 Zkušební metoda pro hodnocení suroviny a její klasifikaci je převzata z publikace 

Havlíček, K. – Souček, J.: Stavby z nepálené hlíny. Praha 1958. [2].   

 Vzorek cihlářské zeminy je vysušen v laboratorní sušárně při teplotě 60 °C do 

konstantní hmotnosti a poté v třecí misce zdrobněn na nulový zbytek na sítě 2 mm. Z 

navážky takto upravené zeminy jsou poté ještě odstraněna případná hrubá zrna a zbytky 

organických příměsí.  Přídavkem vody je připraveno plastické těsto (ručním hnětením), které 

se nechá 48 hodin odležet v plastovém obalu pro zamezení vysychání. Před vlastním 

vytvářením zkušebních vzorků je těsto opět upraveno hnětením. Plastičnost je upravena tak, 

aby koule připravená z těsta o hmotnosti 200 gramů při pádu z výšky 2 metrů vytvořila 

plochu o průměru 5 cm. 

Z takto zpracovaného těsta je ručně vytvořeno 6 zkušebních těles – osmiček se středním 

průřezem 5 cm2 (22,5 x 22,5 mm), viz obr. 1.  

 

Obr. 1.: Tvar formy pro zhotovení zkušebního tělesa [2]  

 

 Na vytvořených tělesech ve tvaru osmiček se stanoví únosnost v tahu těsta Ut [N] při 

rychlosti zatěžování – 5 mm/min. Výsledkem únosnosti v tahu těsta je aritmetický průměr Ut 

ze šesti měření (vzorků).  

Zatřídění druhu hlíny do jednotlivých skupin podle vaznosti je uvedeno v tabulce č. 1 
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Tab. 1.: Třídění druhů hlín podle zkoušky vaznosti [2] 

Hlína s vazností Označení 

250 – 350 g/5 cm2 Velmi hubená 

351 - 550 g/5 cm2 Hubená  

551 - 1000 g/5 cm2 Středně tučná 

1001 - 1500 g/5 cm2 Tučná  

1501 - 1800 g/5 cm2 Velmi tučná 

 

3.1.2 Další suroviny 

 Další komponentou pro přípravu těsta jsou ostřiva. Jako příměsí se u tradiční výroby 

nepálených cihel používal materiál rostlinného původu například řezaná sláma, eventuálně 

zbytky vzniklé po vymlácení obilí, jako jsou osiny a plevy. Z důvodu použití moderní techniky 

určené ke sklizni obilí dnes není prakticky možné sehnat osiny, plevy a další zbytky vzniklé po 

vymlácení obilí. Jako nejdostupnější příměsí je nutno v současnosti použít řezanou slámu. [3] 

Zástupcem anorganických ostřiv je křemičitý písek 

Poslední komponentou je voda. 

3.2 Forma na výrobu nepálených cihel 

 Nejrozšířenějším typem nepálených cihel byly výrobky, které se svými rozměry blížily 

rozměrům běžných pálených cihel. Pro zhotovení cihel hotovených pro účely metodiky, bylo 

jako předlohy použito dubové formy ze sbírek NÚLK, podle které byla zhotovena přesná 

replika. Rozměr výlisku je 305×155×90 mm. Výkres formy je uveden na obrázku č. 2. 

 

Obr. 2.: Forma na výrobu nepálených cihel používaná v MVJVM 



6 
 

3.3 Postup výroby nepálených cihel 

3.3.1 Příprava ostřiva - řezanky 

 Jako nejdostupnější ostřivo je pro výrobu nepálených cihel používána řezaná sláma. 

Tu je možné získat řezáním na řezačce píce, lidový název sečkovice, která stéblo nakrátí na 

potřebnou délku. Ideální délka stébla, vhodná pro výrobu nepálené cihly je do 5cm. Řezačky 

píce mohou být s mechanickým pohonem, nebo nověji opatřeny elektromotorem. Jako 

náhradní variantu lze použít travní sekačku. Příprava řezanky na mechanické řezačce je 

ilustrována na obrázku č. 3. 

 

Obr. 3.: Příprava slaměné řezanky 

3.3.2 Výroba hliněného těsta  

 Základem pro výrobu kvalitních nepálených cihel je dokonale homogenizované 

hliněné těsto. To se skládá ze tří složek. Základní surovinou je hlína, do které se podle 

potřeby přidává voda a ostřivo. Ostření se provádí zejména ke snížení lineárního smrštění 

sušením plastických surovin. Tento materiál tvoří ve výlisku rozptýlenou výztuž a je důležitý 

zejména při jeho vysychání, zabraňuje praskání a deformacím v průběhu sušení. V tradičním 

lidovém stavitelství bylo jako ostřivo nejčastěji používáno materiálu rostlinného původu, a to 

řezané slámy nebo plev. Materiál se nejčastěji mísil nohama pomocí vyšlapávání. V případě, 

že byla k dispozici hospodářská zvířata, používalo se k tomuto účelu koní nebo krav.[4]  

 Při výrobě nepálených cihel pro potřebu staveb replik historických objektů v rámci 

dobudování jednotlivých expozičních areálů v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy (MVJVM) 
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jsou Národním ústavem lidové kultury (NÚLK) využívány dva postupy přípravy hliněného 

těsta. 

Prvním postupem je tradiční výroba hliněného těsta pomocí vyšlapávání. 

Druhým, alternativním postupem, je výroba hliněného těsta pomocí míchačky s nuceným 

oběhem. 

3.3.2.1 Výroba hliněného těsta pomocí vyšlapávání 

 Nejprve je nutné upravit základní surovinu. Z hromady nakopané hlíny se pomocí 

zednické prohazovačky s oky 15mm x 15mm proseje potřebné množství materiálu. Prosátá 

hlína se uloží na hromadu a prolije vodou. Jedná se o 300 kg zeminy a pět plastových věder o 

objemu 20l.1 Celá masa se prošlape do stejnorodého těsta, ke kterému se následně 

postupně přimíchává ostřivo (řezaná sláma). U tučné až středně tučné hlíny se přidává asi 35 

kg/m3 tzn., že na 300 kg hlíny přidáme cca 18 kg řezanky. Z důvodu vysoké nasákavosti 

řezané slámy je obvykle nutné v průběhu zpracování přidat další množství vody pro zajištění 

dobré zpracovatelnosti. Správně promíchané hliněné těsto a správnou konzistenci pro 

výrobu nepálené cihly signalizuje mlaskavý zvuk vznikající při prošlapávání.  Posouzení 

správné konzistence je obtížně kvantifikovatelné. Základním kritériem je, aby se zkušební 

vzorek cihly po sejmutí formy nedeformoval. Významnou roli při posouzení konzistence hraje 

empirická zkušenost pracovníka. Proces zpracování hliněného těsta pomocí vyšlapávání je 

demonstrován na obrázku č. 4. 

 

Obr. 4.: Výroba hliněného těsta pomocí vyšlapávání 

                                                      
1 Množství vody je závislé na vlhkosti výchozí suroviny. 
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3.3.2.2 Výroba hliněného těsta pomocí míchačky s  nuceným oběhem 

 Náročný proces prošlapávání hliněné masy a jejích přísad je možné značně ulehčit 

použitím strojního míchání. V praxi se neosvědčily běžné stavební míchačky. Dobré výsledky 

byly naopak dosaženy při použití míchačky s nuceným oběhem určené pro přípravu 

stabilizačních směsí, kdy je možné v krátkém čase připravit potřebné množství materiálu a 

zajistit jeho důsledné mechanické prohnětení. Výhodný je i systém vyprazdňování pomocí 

šoupátka přímo do stavebního kolečka. Doporučeným zařízením je míchačka s nuceným 

oběhem Filamos řada MH. Národní ústav lidové kultury (NÚLK) využívá pro výrobu těsta 

míchačku MH 250 o užitném objemu 250 l, s výkonem motoru 7,5kW při 30 ot./min. 

V případě použití tohoto zařízení je nutné dodržet specifický technologický postup, který 

hliněný materiál vyžaduje. Do prázdné míchačky je nejprve nadávkováno cca 60 l vody. Po 

smočení celého objemu míchačky se za chodu stroje se přidává prosátá hlína v množství 180 

kg a celá hmota se nechá důkladně promísit. K tomuto hliněnému těstu se postupně 

přisypává 10 kg řezané slámy. Podle potřeby se pro úpravu konzistence postupně opět 

přidává voda, obvykle 20 až 60 litrů. Připravené hliněné těsto musí být dokonale homogenní.  

Posouzení správné konzistence je obtížně kvantifikovatelné. Základním kritériem je, aby se 

zkušební vzorek cihly po sejmutí formy nedeformoval. Významnou roli při posouzení 

konzistence hraje empirická zkušenost pracovníka. 

3.3.3 Výroba nepálených cihel 

 Při výrobě nepálených cihel pomocí forem bez dna dochází k výrobě staviva přímo na 

holé zemi. Podklad by měl být rovný a zbaven drnu. V ideálním případě by měl být opatřen 

tenkou vrstvou jemnozrnného písku. Ten jednak snižuje adhezi při vysychání cihel a dále 

usnadňuje vsakování vody během náhlého deště. Pro snížení tření je možné povrch posypat i 

například obilními plevami, případně řezanou slámou. Hliněné těsto připravené postupem 

dle 3.3.2.1 nebo 3.3.2.2 se naloží do stavebního kolečka a převeze na místo, kde budou cihly 

zhotovovány. V místě výroby je nutné mít dostatečnou zásobu vody, formu je nutné během 

výroby udržovat trvale mokrou. Před každým naplněním je třeba vnitřek formy vymýt. 

Z důvodu snadnějšího odformování výlisku, viz obrázek č. 5. Formu položíme na podložku, 

kde má být zhotoven výlisek a ručně ji naplníme připravenou homogenizovanou hliněnou 

směsí, tak aby byla rovnoměrně vyplněna, viz obrázek č. 6. Materiál, který přesahuje její 

horní část, strhneme hřbetem ruky a povrch cihly urovnáme vlhkou dlaní, viz obrázek č. 7. 

Formu pak chytíme za boční rukojeti a rovnoměrně sejmeme směrem vzhůru, obrázek č. 8. 

Hlinitá hmota k výrobě cihel má být tak vlhká, aby se výrobek po snětí formy nedeformoval. 

Změní-li svůj tvar, je hlína nadměrně vlhká. 

 Vyrobené cihly necháme 1 den zavadnout a poté je otáčíme na užší stranu, aby došlo 

k jejich rychlejšímu proschnutí. Zhruba po pěti dnech je možné klást výlisky do tvaru pyramid 

k jejich konečnému doschnutí, které pro ochranu před povětrnostními vlivy přikryjeme 

starými došky, viz obrázek č. 9. Celková doba vysychání výlisku doba je různá v závislosti na 

počasí. V ideálním případě se jedná o dobu tří až čtyř týdnů. Konec sušení určíme 

jednoduchou zkouškou proschnutí výsušku. Vybraný vzorek cihly je nutné rozlomit a 
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vyhodnotit barvu povrchu a vnitřní části cihly. Barva materiálu uvnitř výsušku musí být stejná 

jako barva na jeho povrchu. Pokud je vnitřní část výsušku tmavší, výrobek ještě není řádně 

vysušen, a je nutné v sušení pokračovat. Po ukončení sušení dosahuje hotová cihla tlakové 

pevnosti minimálně 3 MPa. Hotové nepálené cihly je ihned možno použít ke stavbě repliky 

historického objektu. 

 Pro zkoušení pevnosti v tlaku hotových cihel je využíván upravený zkušební postup 

dle normy ČSN 72 2605 „Skúšanie tehliarskych výrobkov – Stanovenie mechanických 

vlastností“ [6]. Tři kusy nepálené cihly jsou nejdříve rozřezány na dvě poloviny a poté 

dosušeny v laboratorní sušárně do konstantní hmotnosti při teplotě 110 °C. Tlačné plochy 

musí být za sucha sbroušeny do roviny a musí být vzájemně rovnoběžné. Rychlost zatěžování 

vzorku činí 5 kN.s-1. 

 

Obr. 5.: Vlhčení formy před vlastní výrobou cihel 

 
Obr. 6.: Plnění formy hliněným těstem 
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Obr. 7.: Zarovnání povrchu cihly vlhkou dlaní 

 

Obr. 8.: Snímání formy z hotové cihly 
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Obr. 9.: Sušení nepálených cihel 

4  ZDŮVODNĚNÍ PŘEDLOŽENÉHO POSTUPU A JEHO SROVNÁNÍ S POSTUPY 

V ZAHRANIČÍ A POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY 

 Předložená certifikovaná metodika je prvním svého druhu a přináší podrobný návod 

na postup ruční výroby nepálených hliněných cihel pro potřeby Národního ústavu lidové 

kultury (NÚLK). Určena může být pro potřeby i dalších podobně zaměřených institucí a také 

pro památkovou péči. Uplatnění může nalézt v případě budování kopií staveb zbudovaných 

z tohoto typu staviva, kde není žádoucí, aby byly použity výrobky vyráběné průmyslovým 

způsobem byť jen sušené. V české republice dosud neexistuje certifikovaná metodika, která 

pokrývá tuto zájmovou oblast.  

 Příkladem zahraniční výroby nepálených cihel může být muzeum v přírodě 

v německém Bad Windsheimu, kde léta funguje polní cihelna, která dodává výrobky (cihly a 

tašky) pro vlastní potřeby muzea a přebytky pro památkovou péči. Za zmínku stojí i 

dosavadní praxe budování muzeí v přírodě v Maďarsku, kde jsou značně zastoupeny repliky 

památkově významných hliněných objektů budované tradičními postupy. [5] V obou 

uvedených případech však neexistuje obdobným způsobem zpracována metodika výroby 

těchto prvků. 

 Tato certifikovaná metodika není určena a ani nemůže sloužit jako podklad a návod 

pro výrobu stavebních výrobků uváděných na trh pro budování civilních nebo občanských 
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staveb, které spadají mezi stanovené výrobky dle NEPaR 305/2011 nebo NV 163/2002 Sb., 

v platném znění. Nejedná se tedy o stanovený výrobek. 
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