Zoznam Ílovíšť a rady ako íľ získať (základný text pre korekciu)
Kudy-tudy hlína všude?
Ak sa zaujímate o stavbu prírodného domu z hliny, je možné, že vo vašom okolí nebude vhodná hlina na stavanie.
Pokiaľ je to aj váš prípad, alebo máte záujem získať hlinu z iných zdrojov, tento materiál je presne pre vás.
Nájdete v ňom nielen niekoľko íľovíšť, odkiaľ je možné hlinu získať, ale taktiež zopár rád, ktoré by vám problém
s nedostatkom hliny mohli vyriešiť. Ako prvé začneme so zoznamom, kde by ste hlinu (resp. íľ) mohli zohnať.

Íľ – hlina – miestne íľovišťa
(CZK) Rudice u Blanska (opuštěný důl na barevné jíly)
(CZK) aolínka Kadaň (těží se bentonit)
(CZK) U Podbořan z Buškovic na Krásný Dvůr
(CZK) kaolínka u Znojma opuštěná
(CZK) Žatec (Tvršice, šedivý)
(CZK) Vižina (Beroun) – vyhazují jíl s pískem, bělošedivý
(CZK) U Hanušovic - Bohdíkov (červený a fialový)
(SVK) Myjava
(SVK) Kostolany nad Hornádom u Košic (při trati, šedivá)
(SVK) Košiarny Briežok - Spišská Nová Ves (tehlová)
(CZK) Mírová a Hroznětín u Karlových Varů (bílý)

Isto sa nájde aj viacero miest. Tieto náleziská sme zozbierali za roky nášho pôsobenia. Pokiaľ by ste o nejakom
vedeli, ktorý nie je v zozname, pokojne nás kontaktuje a radi materiál updatujeme.

Rady pre získanie íľu:
1 – Ak kopete zákaldy a hlina je takzvaná íľovica, pokojne si takúto hllinu odložte. Neskôr ju použijete na tvorbu
hlinených tehál a omietky
2 – je možné, že na mieste, kde staviate nemáte vhodnú hlinu alebo jej máte nedostatok. Potom sa môžete skúsiť
popozerať po okolí, či niekto napríklad tiež nestavia dom, prípadne nepracuje s hlinou. Častou sa totiž stáva, že sa
chce sused prebytočnej hliny zbaviť. Preto neváhajte a oslovte ho
3 – Pozrite si kroniku mesta, prípadne zájdite na úrad. Podľa dobových záznamov môžete vypátrať kde vo vašej
obci boli íľovištá, alebo odkiaľ íľ dovážali
4 – v minulosti sa domy stavali prevažne z íľu a pokiaľ vo vašom okolí nájdete staré domčeky, alebo domy ktoré sú
postavené z hliny, spýtajte sa starousadlíkov, či by vám vedeli poradiť odkiaľ brali hlinu oni, alebo či by vedeli
poradiť, kde ju zohnať. Ak už v okolí stoja hlinené domy, nejako ich postaviť museli
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5 – Kupujete pozemok, kde je stará hlinená stodola? Niekedy na škodu, no ak máte nedostatok hliny, skvelá voľba.
Máte kvalitné hlinené tehličky priamo pod nosom na pozemku. Stodolu je však nutné rozobrať takéto tehličky
pretriediť. V prípade royobrania starého domu je dôležité zvážiť, ktoré tehli kam použijete. Často môžu byť
poškodené, rozpadnuté, zvetrané alebo ošlahané od komína. Takéto sa dajú použiť napríklad na nejaký okrasný
exteriérový chodníček
6 – spýtajte sa priamo starostu. Ako človek s prehľadom nad spravovanou obcov vám isto ochotne poradí, kde by
sa buď hlina dala získať, prípadne, či niekto v okolí stavia dom, potrebuje odviesť hlinu alebo búra starý hlinený
dom
7 – Skúste bazár. Mnohí ľudia sa takýchto starých bodov, prípadne starých hlinených tehličiek radi zbavia. Môžete
ich vyhľadať priamo v ponúkaných možnostiach priamo na bazáre, alebo vytvorte dopyt tým, že sa spýtat. Je veľmi
dôležité ísť sa na miesto pozrieť. Tehly môžu byť nepoužiteľné. Ak sú vhodné, dohodnite sa s majteľom či si danú
budovu rozoberiete sami alebo to spravia oni. Majiteľ však môže mať inú predstavu o „rozobraní“ domu, preto mu
predstavte, čo chcete, a ako to má vyzerať. Všetky tehly sa nepodarí zachrániť. 😉
V tomto materiály sme uviedli niekoľko spôsobov, ako získavať stavebný materiál buď zadarmo, alebo za lacnejšie
peniaze. Pripravte sa však na to, že to bude od vás vyžadovať prípravu, čas a trpezlivosť.
Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o hline, o jej vlastnostich, o hlinených tehlách a ich výrobe, skaldovaní, pomeroch
miešania, taktiež si môžete vyrobiť podľa návodu šikovnú pomôcku na výrobu viacerých tehál naraz alebo ako
miešať hrubé a finálne omietky, ako na sokel okolo domu, či aký presah má mať strecha stante sa členom členskej
sekcie Eco-Sci-Fi Zone alebo využite našu ponuku TOP kurzov a dozvi te sa čo potrebujete a chcete.
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