
ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA, 17, 2014 

Hlinené stavebné technológie v kolonizačnom prostredí podunajsko-
panónskeho priestoru v 18. – 20. storočí 
 
JÁN BOTÍK 

 
Dunajská Lužná 
 
 

Vo svojom príspevku upriamujem pozornosť na hlinené stavebné 
technológie v priestore Veľkej uhorskej nížiny, ktorá sa v maďarčine nazý-
va Nagy Alföld alebo len Alföld. V slovenskej odbornej literatúre sa pre ňu 
ustálil názov Dolná zem. Týmito názvami sa označuje geografický pries-
tor v povodí Dunaja a Tisy, ktorý je juhovýchodnou časťou rozsiahlejšej 
Panónskej nížiny. V tomto geografickom priestore sa vyprofiloval vý-
razný model spôsobu života, označovaný ako panónska kultúrna zóna.1 
Zodpovedá jej aj typ domu, ktorý sa v srbskej a chorvátskej odbornej 
literatúre nazýva panónsky2 a v maďarskej alföldi, čiže dolnozemský.3 Jed-
ným z jeho znakov je hlina ako dominantný stavebný materiál. Na pre-
lome 19. a 20. storočia v rozsiahlej oblasti Vojvodiny, zahrnujúcej regió-
ny Báčka, Banát a Sriem, podľa štatistických zistení z roku 1910, až 80,72 
% domov malo hlinené steny, 14,28 % bolo postavených z pálených tehál 
alebo kameňa a 4,98 % z dreva.4 V tom čase v známom dolnozemskom 
meste Békešská Čaba bola stavebným materiálom 91 % domov hlina.5 
V Slovenskom Komlóši v Békešskej župe v roku 1910 bolo zapísaných 36 
domov z pálených tehál, 160 hlinených domov so základom z kameňa 
alebo pálených tehál a 2002 domov s hlinenými stenami bez tvrdého 
základu.6 

1 GAVAZZI, M.: Kulturna analiza etnografije Hrvata. In: Narodna starina VII., 1928, s. 115-
144. 
2 KOJIĆ, B.: Seoska kuća i seoske naselje u Vojvodiny. In: Letopis Matice srbske 1966, s. 470-
481; MURAJ, A.: Stanovanje. In: Hrvatska etnografija. Zagreb 1998, s. 24-55. 
3 BALASSA, M. I.: A magyar népi építészet táji tagolódása a 18.-20. században. In: Magyar 
néprajz IV., Budapest : Akadémiai kiadó, 1997, s. 266-288. 
4 BEDNÁRIK, R.: Slováci v Juhoslávii. Materiály k ich hmotnej a duchovnej kultúre. 2. (dopl.) 
vyd. Bratislava: SAV, 1966, s. 166. 
5 DÁM, L.: Épitkezés, lakáskultúra. In: Békéscsaba néprajza. Editori Grin, I. a Krupa,: A 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 1993, s. 132 – 164, s. 133. 
6 VAJKAI, A.: Tótkomlós népi épitkezése. In: A Békés megyei múzeumok közleményei 1974, s. 
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Veľkou uhorskou nížinou som rámcoval môj príspevok nielen pre-
to, že patria k najvýznamnejším oblastiam európskeho hlineného domu. 
Táto oblasť je zaujímavá aj tým, že hlinené stavebné technológie sa tu 
neudržovali ako súvislá niť kontinuity pravekých staviteľských tradícií.7 
V dôsledku historických udalostí, hlavne pustošivých vojenských nájaz-
dov, akými sa vyznačovala viacstoročná expanzia Osmanskej ríše, Veľká 
uhorská nížina sa vyznačovala aj diskontinuitnými trendami kultúrneho 
vývinu. Na úseku staviteľstva sa to odrazilo v dlhodobej stagnácii 
a v príklone k rudimentárnym staviteľským formám. Keď sa po víťaznej 
bitke pri Viedni (1683), následnom vytýčení Vojenskej hranice (1702 – 
1703) a uzavretí Satmárskeho mieru (1711) podarilo vytlačiť Turkov 
z Habsburskej monarchie, na program dňa sa dostali masívne migračné 
pohyby a rozsiahle kolonizačné programy. Ich cieľom bolo populačne 
a hospodársky oživiť spustošenú Dolnú zem.8 S tým sa spájala nebývalá 
stavebná aktivita, ktorá nám ponúka nahliadnuť v akej podobe boli za-
stúpené hlinené technológie v kolonizačnom prostredí multietnicky 
osídlenej Veľkej uhorskej nížiny. Materiálovým východiskom sú poznat-
ky o tradičnom staviteľstve, zhromaždené zo slovenských dolnozem-
ských komunít v békešsko-čanádskej oblasti a v oblasti srbskej Vojvodi-
ny. Čiže v tých častiach Veľkej uhorskej nížiny, ktoré sú na rozhraní 
terajšieho Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska. Tieto poznatky sa 
vynasnažím sprostredkovať v zodpovedajúcom viacetnickom a interkul-
túrnom kontexte. Predovšetkým so zreteľom na staviteľské formy au-
tochtónneho, ale aj niektorých skupín kolonizovaného obyvateľstva.  

Prúdy vysťahovalcov, ktoré sa s nádejou uberali za lepším živoby-
tím do dolnozemských pustatín, nachádzali tam nielen vyľudnené 
a napospol spustošené niekdajšie sídla, ale aj neuveriteľne nehostinnú 
krajinu.9 Anonymný kronikár takto opísal stav v Sarvaši po vyhnaní 
Turkov: Nikde dobrá pitná woda. Smrduté zagiste bažiny a močariny, které se 

141. 
7 MENCL, V.: Pravěké tradice v stavební tvorbě našeho lidu. In: Zprávy památkové péče 16, 
1956. 
8 KMEŤ, M.: Krátke dejiny dolnozemských Slovákov 1. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 
2012, s. 11. 
9 KMEŤ, M.: Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. storočí. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan 
Krasko, 2010, s. 16. 
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tu rozprostíraly, geste ani statek piti nechtěl. Oko lidské nikde newidelo tu 
žiwého stromu, pod nimžby sobě pocestný byl mohl odpočinaut. Tráwa, chabdi-
na narostla tak wysoko a husto, žesobě wogak anebo cestowatel negprwe cestu 
musel preklestit, chtělli dále postupovat. A nikde na této nesmírné rovině nebylo 
ku spatřenj lidské bydlo, ba ani člověk, wyjmúc několik pastýru, kterí mezi ssa-
rinau a trstinau měli swé chalupy a putry.10 

Pri znovuosídľovaní Veľkej uhorskej nížiny sa stavebná činnosť 
uberala dvomi smermi. Najskôr sa rozbehlo osídľovanie na zemepan-
ských majetkoch, ktoré malo spontánny, často priam živelný charakter. 
Naproti tomu komorské osídľovanie na erárnych majetkoch sa rozbieha-
lo o čosi neskôr, avšak vďaka zainteresovaniu renomovaných merkanti-
listov stavebná činnosť, vrátane urbanistického riešenia sídelných fo-
riem, vyznačovali sa premysleným a aj progresívnym koncepčným prí-
stupom. 

Začnem najskôr charakteristikou diania, na ktorom bol organizačne 
zainteresovaný samotný panovnícky dvor. Vďaka talianskemu bádate-
ľovi Francescovi Griselinimu (1717 – 1783) máme z Nemcami kolonizo-
vaného Banátu graficky stvárnené sídelné usporiadanie niekoľkých 
geometricky koncipovaných osád a v nich postavených domov z rokov 
1770 – 1771. Pre kolonistov z nemeckých krajín ešte pred ich príchodom 
v obci Charlottenburg a Schondorf boli postavené domy s využitím via-
cerých technicko-konštrukčných riešení: 

A – steny nabíjané z hliny, B – pletené z prútia do drevenej rámovej 
kostry, C – postavené z váľkových surových tehál a D – steny z nejakej 
hrudovitej hliny.11 Je teda zrejmé, že v druhej polovici 18. storočia pri 
výstavbe nových kolonizačných sídiel a obydlí bola hlina inštitucionál-
ne, konkrétne Kolonizačným patentom cisára Jozefa II. z roku 1783, pre-
sadzovaným stavebným materiálom, a to s viacerými technologickými 
riešeniami. Absencia dreva a kameňa vyplynula z prírodných daností 
Dolnej zeme. A na pálené tehly vtedy ešte nedozrel čas a podmienky. 
Cisárski geometri pri vypracovávaní plánov panónskych sídelných fo-
riem zakresľovali do nich aj miesta, z ktorých sa mala brať hlina na stav-
bu domov. 

10 ŽILINSKÝ, M.: Dějepis mestečka Sarvaš a opis nyněgssích jeho poměru. Budapešť 1872, s. 17. 
11 GRISELINI, F.: Versuch einer politischen und naturlichen Geschichte des Temesvarer Banats 
Briefan. Wien 1780, s. 461. 
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V historických dokladoch sú obsiahnuté svedectvá, že zvyšky pô-
vodného maďarského, srbského a rumunského obyvateľstva v békešsko-
čanádskej oblasti, ako aj vo vojvodinskej Báčke, Banáte a Srieme, v čase 
príchodu kolonistov začiatkom 18. storočia sa zaoberali pastierstvom 
a žili v zemnicových obydliach – putri, bogárház, burdé, kurdi, guňhó, 
kuňhov, jeskina.12 Máme svedectvá aj o tom, že v mnohých lokalitách si 
podzemné obydlia postavili aj slovenskí prisťahovalci, ktorým poslúžili 
ako provizórne prístrešia na prvé prezimovanie.13 

Všade, kde sa usadili slovenskí kolonisti na Dolnej zemi, ich prvé 
obydlia mali provizórny charakter. Popri zemniciach ďalším a oveľa 
častejším riešením boli z trstiny alebo prútia vypletané stavby. Doku-
ment o Békešskej Čabe uvádza, že – hneď w prwom roku (1718) z prútia 
uplietli a blatom wymazali jedno stawenie, ktoré im za peť liet bolo chrámom 
božím.14 Sarvašský kňaz M. Markovic vo svojom spise uvádza, že domy 
a maštale vypletané z trstiny mávajú steny vymazané nielen blatom, ale 
aj rozmočenými hovädzími lajnami.15 Stavebnú techniku vypletania 
poznali slovenskí kolonisti aj vo svojich horniackych rodných krajoch. 
Nasvedčuje tomu názov lesa, ktorým označujú pletené stavby 
v Bákešskej Čabe ešte aj naši súčasníci.16 To, že kolonisti si svoje prvopo-
čiatočné obytné a hospodárske stavby zhotovovali z trstiny a prútia, 
ktorými vypletali kolovú konštrukciu stavby, malo viaceré príčiny. 
V danom čase to bol všade ten najdostupnejší a rýchlo spracovateľný 

12 MARKOVIC, M.: Krátka správa o prírode a o vlastnostiach rovinatého kraja, ktorý dve rieky 
Maruša a Körös, ako kraj hojne navštevovaný, obtekajú, 1748. Z latinského originálu preložil J, 
Sirácky. In: Dolnozemský Slovák 1997, č. 3, príloha; JESZENSZKY, K.: Mező-Berény. Arad 
1861; HAAN, L.: Pametnosti Békes-Čabánske. W Pešti 1866, s. 12; MÁRKUS, M.: 
A bokortanyák népe. Budapest 1943, s. 129; ANDO, J.: Ľudové staviteľstvo v Békéšskej 
Čabe. In: Národopis Slovákov v Maďarsku 9, Sálgotarján 1993, s. 97; MOLNÁR, A.: A falu 
helye és az ajjáéledés első éntézedeiben. In: Békéscsaba története I., Békéscsaba 1991, s. 458; 
BEDNÁRIK, R.: Slováci v Juhoslávii, s. 188;  VALENTOVÁ, A.: Dekoratívne umenie. IN: 
Kovačica 1802 - 2002. Kovačica 2002, str. 427-436, s. 427. 
13 GAJDÁČ, J.: Čo son ja počuv od mojich otcov o starej Čabe. In: Čabiansky kalendár 10, 
1935, s. 71; MOLNÁR, A.: A falu helye..., s. 458; KOPČOK, J.: Architektonický rast Petrov-
ca. In: Petrovec 1745 – 1995. Petrovec 1995, s. 298; BABKA, I.: Architektonika a rurika Kova-
čice. In: Kovačica 1802 - 2002. Kovačica 2002, str. 109-114, s. 109. 
14 HAAN, L.: Pametnosti..., s. 14. 
15 MARKOVIC, M.: Krátka správa..., s. 11. 
16 BOTÍK, J.: Modifikácia atribútov ľudového obydlia v prostredí etnických enkláv. In: 
Slovenský národopis 24, 1976, s. 234. 
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stavebný materiál. Zavážilo zrejme aj to, že nie všetci kolonisti boli roz-
hodnutí usadiť sa už na prvom vyhliadnutom mieste. Avšak tou naj-
hlavnejšou príčinou bolo to, že v močaristých a často zaplavovaných 
dolnozemských nížinách, s nedostatkom lesných porastov, pletené stav-
by s kolovou konštrukciou dobre odolávali vodným živlom a po poško-
dení sa ľahko mohli obnoviť. 

V procesoch znovuosídľovania Dolnej zeme k najvýznamnejším 
iniciatívam patrí vysušovanie močiarov, regulácia riek a budovanie 
vodných kanálov. Medzi prvými dielami tohto druhu boli regulačné 
práce v Banáte (1759) na rieke Tamiš a v békešskej oblasti (1777) na rieke 
Kereš.17 Nielenže odľahčili krajine od rozsiahlych močarísk a častých 
záplav, mohlo sa v nej rozvinúť intenzívnejšie pestovanie obilnín 
a okopanín, stavať cesty, splavovať stavebné drevo a v staviteľstve 
uplatniť nové alebo oživiť zanechané materiály a stavebné postupy. Od 
polovice 18. storočia sa na celom dolnozemskom priestore začali domy 
stavať takmer výlučne z hliny.18 Pri stavbe hlinených domov sa uplatňo-
vali technologické riešenia, ktoré sa v slovenčine označujú názvami vy-
kladanie, nabíjanie a steny z váľkov. 

Viaceré indície nasvedčujú, že slovenskí kolonisti si znalosť techno-
lógie hlinených stavieb neodnášali zo svojich horniackych rodných kra-
jov, ale že sa s nimi oboznámili až po usadení sa na Dolnej zemi. V čase 
ich sťahovania nielen v severných, ale aj južných regiónoch stredného 
Slovenska takmer výlučným stavebným materiálom bolo drevo a zru-
bová konštrukcia stien. K ústupu dreva ako stavebného materiálu v re-
giónoch Hont, Novohrad a Gemer a k jeho nahradzovaniu kameňom, 
čiastočne aj hlinou, dochádzalo až na sklonku 18. storočia, hlavne však 
v priebehu 19. storočia.19 Stavby s hlinenými stenami sa vyskytovali iba 

17 SIRÁCKY, J.: Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. storočí. Bratislava : Veda 1966, s. 
42; DOBROTKA, P. (ed.): Üdvözlet Békés – Csabáról : Chaba városa régi képes üdvözlőlapokon 
1897 – 1935. Békéscsaba 2011, s. 97. 
18 BALASSA,I. – ORTUTAY, GY.: Magyar néprajz. Budapest : Corvina, 1979, s. 134; FUZES, 
E.: Építészet. In: Magyar néprajz IV., Budapest : Akadémia kiadó, 1997, s. 105; TÁBORI, GY.: 
Békéscsaba népi épitkezése. In: Békesi élet l, 1967, s.16; MIHÁĽ, O.: The fading of the Slovak 
architecture in Vojvodina. Toronto 2008. 
19 STRELEC, K.: Južné oblasti stredného Slovenska. In: Ľudová architektúra a urbanizmus 
vidieckych sídiel na Slovensku. Bratislava 1998, s. 107; BOTÍK, J.: Ľudové stavby. In: HONT. 
Tradície ľudovej kultúry. Martin : Osveta, 1988, s. 300. 

376 

                                                 



Hlinené stavebné technológie v kolonizačnom prostredí podunajsko-panónskeho... 

v najjužnejších častiach stredoslovenských regiónov, kde boli, podobne 
ako kameň v severnejších polohách, novším javom, ktorý do týchto ob-
lastí prenikal z Podunajskej nížiny a z Dolnej zeme.20 

Hlinené stavby zhotovované technikou vykladania patria na Dolnej 
zemi k najmenej zastúpeným. Jej opis z prostredia slovenských kolonis-
tov máme iba zo Slovenského Komlóša v békešsko-čanádskej oblasti. 
Urobili ho v päťdesiatych rokoch 20. storočia dvaja bádatelia. Maďarský 
historik architektúry Aurél Vajkai označil túto techniku názvom rakott 
fal, ktorého slovenským ekvivalentom je vykladaná stena. V stručnej cha-
rakteristike uvádza, že na miesto stavby navozili 20 – 30 vozov hliny, 
premiešali ju posekanou slamou, výdatne ju poliali a dvomi pármi koní 
túto masu prešliapali. Potom ju vidlami prevrátili a koňmi znovu pre-
šliapali. Z tohto blata v rukách formovali guľovité dielce vo veľkosti tek-
vice či melóna, ktoré ukladali do stien zamýšľaného domu.21 Slovenská 
etnografka Soňa Švecová zaznamenala v Slovenskom Komlóši pre túto 
techniku názov váľkovanje múri. Tu sa žiada poznamenať, že surové tehly 
zhotovované v drevenej forme a na slnku vysušené nazývajú v Slo-
venskom Komlóši váľková tehla v maďarčine vályogtégla. Váľkované, čiže 
vykladané steny, nazývané aj cápanje, navrstvujú tak, že v rukách sfor-
mované dielce do stien mecú, čiže hádžu, lepia ako lastovička, čo je zrejme 
prevzaté označenie z maďarského názvu tejto techniky fecskerakás. V Slo-
venskom Komlóši používali aj ďalší spôsob, pri ktorom blato naberali na 
vidly a tak ho ukladali do 50 – 60 cm hrubých stien. Po 3-4 vrstvách ste-
ny nechávali 4 – 5 dní schnúť. Tak pokračovali až do patričnej výšky 
stien. Steny počas práce zarovnávali rýľom a nakoniec vykrojili či vyse-
kali otvory pre dvere a obloky. Múry sa nechali schnúť približne jeden 
až dva mesiace. Či je stavba už dostatočne suchá, zvykli skontrolovať 
zašpicatenou paličkou, ktorú zapichovali do stien domu. 22 

Za mladšiu techniku hlinených stavieb sa na Dolnej zemi označuje 
nabíjanie/náboj. Je v celej tejto geografickej oblasti aj najbohatšie zastúpe-
ná. Zaznamenané boli dva spôsoby konštrukčného riešenia pri upevňo-
vaní a pridvihovaní dosák, medzi ktoré sa hlina nabíjala. Pri staršom 

20 BALASSA, M. I.: A parasztház története a Felföldön. Miskolc 1994, s. 303. 
21 VAJKAI, A.: Tótkomlós..., s. 142. 
22 ŠVECOVÁ, S.: Príspevok k ľudovému staviteľstvu v Tótkomlóši. In: Národopisný věstník 
československý, 1955, s. 329. 
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a po celej Dolnej zemi známom spôsobe sa dosky, ktoré vymedzovali 50-
60 cm hrúbku steny, sa z oboch strán opierali o do zeme zakopané 3-4 
metre dlhé stĺpy. Keďže je to už mnohokrát opísaná technika, prejdem 
ku charakteristike novšieho riešenia, ktoré sa v békešsko-čanádskej ob-
lasti začalo používať v prvých rokoch 20. storočia. V slovenčine aj 
v maďarčine ho označujú rovnakým názvom jármo/járom. 

Priblížme si túto technickú inováciu opisom, ktorý urobila Soňa 
Švecová v Slovenskom Komlóši. Podľa majstra vybíjára Pavla Ištvána prvé 
jarmá sa tu začali používať okolo roku 1905. Jarmo sa skladá zo štyroch súčastí. 
Z dvoch ihlíc, jedného vrchu a jedného spodku, vyrobených miestnym kováčom. 
Spodok aj vrch jarma majú plochý prierez a dierky na oboch koncoch, do ktorých 
zapadajú okrúhle tyčky, aby vymedzili 44-50 cm hrúbku steny. Aby sa dosky, do 
ktorých sa nabíjajú steny, nevydúvali, pridržiavajú ich viaceré jarmá vo vzdia-
lenosti 60-80 cm. Kým ešte medzi doskami nie je naložená hlina, pridržiavajú 
ich rozpinky z drevených latiek. Okrem niekoľkých zostáv jarma, pri nabíjaní 
domu boli potrebné aj 2-3 fúriky/taličke, žinka čiže povraz, hášov čiže rýľ, vidly, 
motyky a po dva-tri kusy kyjane/kyjanice a šťocháče na vydŕvanie/nabíjanie, ako 
aj tľapkáč na zahládzanie stien z bokov. Na stavbe pracovala 6-8 členná skupina 
nabíjárov. Viedol ju majster, s ktorým sa stavba domu dojednala. Jeden až dvaja 
chlapi kopali zem/hlinu v jame otvorenej v blízkosti stavby, ktorí neustále dopĺ-
ňali hrobík nakopaný už predošlý deň. Ďalší ju na fúriku alebo na doštených 
nosidlách približujú k múriku a nasýpajú medzi dosky. Majster pracuje so za-
špicateným šťocháčom, ktorým ubíja hlinu na okrajoch popri doskách. Dvaja – 
traja drviči vydŕvajú zem medzi doskami kyjanicami s plochým spodkom. Na 
jeden šúch široké dosky (asi 30 cm), zasýpajú na tri retege, čiže na tri 10 cm vrst-
vy zeme, ktoré oddeľujú tenkou vrstvou posekanej slamy, aby sa vlhká hlina nele-
pila na udrvke/kyjane. Do nároží stien v každom nabíjanom riadku vkladali prúty 
viniča, šípov, hlochu, agátu, trnky, vŕby alebo aj trstiny, aby stavba v rohoch 
nepraskala a steny sa nerozchádzali. Kvôli lepšej súdržnosti pridávali do hliny aj 
trochu piesku. Keď boli dosky zaplnené, majster povyťahoval železá a jarmá zosta-
vil na nabíjanie vyššieho riadku steny. Tľapkáčom zahladí nerovnosti na tom 
práve dokončenom rade. Stavba nabíjaného domu trvala 7 – 12 dní, podľa jeho 
veľkosti. Nakoniec vysekali v stenách otvory pre dvere a obloky, k čomu si už pri 
nabíjaní vynechali trojuholníkové diery, aby sa im ľahšie vysekávalo.23 

23 ŠVECOVÁ, S.: Príspevok..., s. 330. 
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Hoci v menšej miere, na celej Dolnej zemi boli zastúpené aj domy 
postavené z váľkov/váľkovaných tehlov. Čiže zo surových tehál, formova-
ných v drevenej ládičke z blata premiešaného plevami alebo nadrobno 
posekanou slamou. Vyrábali si ich svojpomocne, alebo si ich výrobu 
dojednali s miestnymi Cigánmi. Váľky sa najčastejšie vyrábali pri dedin-
ských jamách. Z nich si nakopali hlinu, a keďže bývali spravidla zaliate 
spodnou a dažďovou vodou, brali si aj vodu na rozrábanie blata. Gazi-
li/rozmiesili ho obyčajne bosými nohami. Narobené váľky vyklápali 
z foriem na holovni, k tomuto účelu upravenom mieste pri jame, kde sa 
váľky sušili. Pamiatkou na túto domácku výrobu sú doposiaľ pretrváva-
júce jamy povedľa dolnozemských dedín. Alebo už iba kolektívnou pa-
mäťou uchovávané chotárne či miestne názvy ako Jamina, Kmeťkova jama, 
Cigánska jama atď. Využívali ich aj ako močidlá pri niekdajšom pestovaní 
a spracovávaní konopí. Zhromažďovali sa pri nich kŕdle husí, v lete boli 
obľúbeným miestom detí. Dotvárali urbanistický obraz a vtláčali špeci-
fický krajinný ráz dedinským sídlam v podunajsko-panónskom priesto-
re. 

Hlinené stavebné technológie panónskeho typu domu sa nevyčer-
pávajú technikami jeho hlinených stien. Tie sú jeho dominantným, 
v istom zmysle aj určujúcim znakom. Hlina však mala v tomto geogra-
fickom priestore a v jemu zodpovedajúcom type domu oveľa širšie u-
platnenie. Bez zohľadnenia aj týchto ďalších daností hlinených stavieb 
by sme nemohli porozumieť jedinečnosti a kultúrno-historickému posol-
stvu domov a sídelných útvarov, v ktorých sa odvíjal život slovenských 
a mnohých ďalších kolonistov a ich potomkov. V panónskom type domu 
sa hlinené technológie uplatnili aj v jeho interiérovej zložke. Jednak pri 
povrchovej úprave stien a podlahy. Okrem toho aj pri vrstvení hmoty 
a pri tvarovaní viacerých trojrozmerných elementov interiérového a do-
mového zariadenia. Vzťahuje sa to na technologicko-konštrukčné rieše-
nie pece, ohniska, hlinených výstupkov na sedenie a spávanie, aj na za-
stropenie jednotlivých priestorov domu. 

Tak, ako veľká vzácnosť dreva na Dolnej zemi spôsobila, že sloven-
skí kolonisti namiesto dreva museli pri stavbe svojich obydlí použiť iné 
stavebné materiály – trstinu, prútie a hlinu, nedostatok dreva na kúrenie 
ich prinútil osvojiť si nové tvarové riešenie, aj spôsob stavania pece. Pri-
pomeňme si, že v čase sťahovania Slovákov na Dolnú zem, v podhor-
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ských a horských regiónoch južnej časti stredného Slovenska v 18. – 19. 
storočí v tamojších zrubových domoch sa nachádzala pec s otvoreným 
ohniskom, ktorá bola umiestnená v zadnom rohu izby pri vchode zo 
vstupnej siene/pitvora. Keďže pec bola postavená z kameňa, mala hrubé, 
asi 20 – 25 cm steny, nielen bočné, ale aj nad kamenným zaklenutím 
priestoru na kúrenie. Pred čeľusťami pece smerom k priečelným oblo-
kom izby, stál múrik otvoreného ohniska a nad ním lievikovitý lapač 
dymu, odvádzaného cez strop do podstrešia. Pec bola pomerne nízka. 
Nad jej základom/peciskom vo výške ohniska (50 – 60 cm), mala tvar 
ležatého rozložitého hranola s rovným vrchom, aby sa na ňom dalo ležať 
aj spávať. Ukázalo sa, že pec s takýmto technologickým aj tvarovým 
riešením sa v podmienkach Dolnej zeme nedala uplatniť. Hlavne preto, 
lebo v týchto končinách sa pre nedostatok dreva mohlo, či skôr muselo 
kúriť iným kurivom, ktoré tam bolo dostupné. V roľníckych domácnos-
tiach to boli predovšetkým poľnohospodárske plodiny. Presnejšie to, čo 
im po zobratí úrody z nich zostávalo ako vedľajší produkt – predovšet-
kým slama a kukuričné byle. Keďže takýto druh kuriva má podstatne 
nižšiu výhrevnosť ako drevo, pričom horí dlhým plameňom, na rozdiel 
od dreva, ktoré má vyššiu kalorickú hodnotu a horí krátkym plameňom, 
muselo sa to zohľadniť pri stavbe pece. Na jej tvarovej aj technologickej 
stránke. Takže slovenskí kolonisti pri stavbe svojich dolnozemských 
obydlí namiesto niekdajších horniackych hrubostenných pecí z kameňa 
v tvare nízkeho ležatého hranola začali stavať pece v tvare stojatých 
a vysokých kužeľov alebo ihlanov s tenkostenným, asi 5 cm hlineným 
plášťom.24 Vďaka Andrejovi Školkovi, ktorý pôsobil ako evanjelický 
kňaz v Poľnom Berinčoku, a po ňom vďaka ďalším bádateľom, môžeme 
si poslúžiť viacerými opismi stavby dolnozemských pecí počnúc rokom 
1814 až po súčasnosť. 

Možno odôvodnene predpokladať, že slovenskí kolonisti si dolno-
zemský typ pece osvojili ako kultúrnu výpožičku od tamojšieho maďar-
ského autochtónneho obyvateľstva. Tento typ tenkostenných hlinených 
pecí v tvare stojatého kužeľa či ihlana sa v maďarčine nazýva boglya-, 
búbos- alebo banya- kemence. Maďarskí bádatelia dospeli k poznatku, že 
na značnej časti Dolnej zeme sa takýto typ pece, vykurovanej zo vstupnej 

24 BOTÍK, J.: K počiatkom záujmu o historický a etnický vývin dolnozemských Slovákov. 
In: Etnologické rozpravy, 2008, č. 2, s. 57. 
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siene/pitvora, vyskytoval už od 15. storočia.25 Cenná je v týchto súvislos-
tiach aj informácia, že stoličný popis z roku 1716, čiže dva roky pred 
príchodom slovenských kolonistov, zaznamenal v Békešskej Čabe 22 
maďarských rodín, ktoré sa živili chovom dobytka, a ktoré bývaly w pod-
zemních chalupách alebo putrách, z níchž sa 12 na tom mieste nalezalo, kde je 
teraz dolnia fara a 10 tam, kde je rkat. chrám...Keď roku 1862 fundamenty te-
rajssej fary boli kopanie, asi na sstiri stopy w zemi, zpozorowali sme pozostatky 
múrov z jednej takowejto putri, ba aj to miesto, kde wolakedy w putre tejto pec 
stála.26 Z toho istého prameňa vieme, že títo maďarskí obyvatelia sa 
z Čaby odsťahovali a svoje domy odpredali slovenským prisťahovalcom. 

K predstave o najstarších známych tvaroch, ako aj o rozmeroch 
a spôsobe stavby pecí v obydliach slovenských kolonistov je poučný opis 
berinského kňaza Andreja Školku: Pece na pečenie chleba sa vykurujú len 
slamou. Sú okrúhle a také veľké, že sa do nich vmestí 12 chlebov vážiacich 10-12 
funtov. Zaberajú tretinu izby a sú skoro také vysoké ako sama izba. Sedliaci si 
ich stavajú sami (Maďari sú obzvlášť šikovní majstri) zo surovej hliny pomie-
šanej so slamou. Najprv urobia na ohništi formu budúcej pece z dlhých prútov, 
1-2 céle od seba vzdialených. Prúty pospájajú povrazmi. Túto kostru obložia 
blatom v hrúbke 2-2,5 cóla, a to vo vrstvách, počnúc odspodu až po vrch pece. 
Mäkký povrch pece sa zvonku vyhladí a ešte raz sa pretrie blatom. V peci potom 
rozložia najprv malý, potom silnejší oheň, ktorý udržiavajú 2-3 dni. Hlina sa 
takto spečie a drevená forma vo vnútri zhorí. Pec je taká pevná, ako keby ju 
postavili z keramických kachlíc. Po vypálení sa pec zvnútra zatrie blatom 
a zvonku ju obielia vápnom. Pri vykurovaní slamou neustále prikladajú 
a ohrablom oheň na všetky časti pece potískajú. Kúria v peci aspoň pol hodiny. 
Potom otvor pece priklopia hlineným, na slnku vysušeným uzáverom (ďugov). 
Izba je na pol dňa vykúrená. Večer zakúria v nej ešte raz.27 

Dolnozemské pece typu boglya/bogja boli na rôznych miestach opí-
sané. Zaznamenaných bolo množstvo regionálnych, lokálnych a aj vývi-
nových variantov tvarového a technologicko-konštrukčného riešenia. Pri 
tzv. roštovaných peciach s vypletanou kostrou sa okrem vŕbových prútov 

25 BARABÁS, J.: Tüzelőberendezés, füstelvezetés. In: Magyar néprajz IV., Budapest : Aka-
démiai kiadó, 1997, s. 158. 
26 HAAN, L.: Pametnosti..., s. 12. 
27 ŠKOLKA, A.: Historicko-topografický opis obce Mezőberény. In: URBANCOVÁ, V.: 
Počiatky slovenskej etnografie. Bratislava : Veda, 1970, s. 198. 
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mohla použiť aj trstina, no hlavne byle z materných konopí. Za najkva-
litnejšie sa považovali pece, ktoré majstri peciari stavali tak, že z tuhého 
blata našúľali perece/šúľky, a vo vrstvách ich dookola ukladali jeden na 
druhý. Hlinený plášť pece silným prútom vyšibali/ubili. Nakoniec ried-
kym blatom povrch pece zahladili.28 Od prelomu 19. a 20. storočia sa 
popri roštovaných začali stavať aj murované pece zo surových alebo aj 
pálených tehál. Najžiadanejšie však boli tzv. črepové pece, postavené 
z úlomkov pálených škridlíc/črepov. Pre dolnozemský typ pecí majú 
Slováci názvy sedliacka pec/ pavorská pec. Voľný priestor medzi pecou 
a stenou izby nazývajú surdík, častejšie kuckov, kucov. Využívali ho deti 
na spanie. 

V prostredí dolnozemských Slovákov nebol zaznamenaný prípad, 
žeby sa pec vykurovala z izby. Od samotného príchodu si kolonisti, pod-
ľa vzoru starousadlých Maďarov, stavali pece s čeľusťami, čiže s mani-
pulačným otvorom umiestneným pod otvoreným kochom v zadnej časti 
pitvora. Pred čeľusťami bolo umiestnené ohnisko, nazývané aj patka, na 
ktorom sa varilo pri otvorenom ohni. Novšie sa k tomuto účelu stavali 
murované sporáky/šparhety. 

Pre najstaršiu vývinovú vrstvu panónskeho či dolnozemského hli-
neného domu bolo príznačné, že hlinené múriky, akými boli riešené 
otvorené ohniská pred čeľusťami pece, takéto hranolovité výstupky 
z hliny umiestňovali aj na ďalších miestach domu. Pod otvoreným ko-
mínom aj popri stenách tohto priestoru, kde slúžili na odkladanie ku-
chynského riadu. Takmer v každom dome boli nepostrádateľnou súčas-
ťou tvarového riešenia pecí v izbe, aby sa na nich dalo sedieť alebo aj 
spať. Z Békešskej Čaby máme historický doklad, že hlinené výstupky 
zvykli postaviť aj pozdĺž steny v izbe, kde ich využívali na sedenie 
a spanie.29 Bežne ich umiestňovali aj na priečelí dom od ulice, aby si 
mohli na nich posedieť a pobesedovať. Pre takéto hlinené výstupky sa aj 
medzi dolnozemskými Slovákmi používajú z maďarčiny prevzaté názvy 
patka, patíčka (zo slova pad = lavica). 

V tradičnom staviteľstve dolnozemského priestoru sa hlinené tech-
nológie uplatnili aj pri konštrukčnom riešení stropu. Staršie a jedno-
duchšie spôsoby spočívali v tom, že na stropné trámy/hriadke naukladali 

28 ŠVECOVÁ, S.: Príspevok..., s. 324; KOPČOK, J.: Architektonický rast..., s. 302. 
29 CHLEBNICKÝ, J. (Ed.): Čabianska čítanka. Békéscsaba 1996, s. 52. 
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do snopov nauväzovanú trstinu, v hrúbke asi 10 cm, a na to uložili 
vrstvu blata premiešaného s posekanou slamou. Pri iných riešeniach sa 
na stropné trámy, alebo medzi ne, položili drúčky, laty alebo dosky a na 
ne vrstva blata so slamou. Pre tieto jednoduchšie techniky boli zazna-
menané názvy trstinový alebo metaný/ nahadzovaný paláš čiže strop.30 

Zo slovenských lokalít v srbskej Vojvodine sú známe aj dômysel-
nejšie techniky zastropenia hlinených domov. Rozšírenejšia z nich spo-
čívala v tom, že naprieč medzi stropné hrady sa ukladali žŕdky alebo 
laty, na ktoré sa nakrútilo blato premiešané slamou do tvaru váľka/vlaca, 
v hrúbke asi 15 cm. Takéto dielce sa nazývali vitle. Ukladali ich tesne po-
pri sebe, kým bolo blato ešte mokré. Po vyschnutí sa vitle spojili. Zvlne-
ný hlinený povrch zvrchu aj zospodu stropu vymazali do hladka ried-
kym blatom.31 

Odlišný a menej rozšírený spôsob zastropenia bol zaznamenaný vo 
vojvodinskej lokalite Hložany. Robilo sa to tak, že sa na krížnych hriadkach 
dlátom alebo tesárskou sekerou z jednej i z druhej strany vytesal žliabok, do 
ktorého sa potom ukladali vitle. Najprv sa nagazilo blato z ovsenej slamy a hli-
ny, ktoré sa nechalo 2-3 dni vyzrieť. Z neho potom ženy na stole robili pace tak, 
že najprv si na stôl hodili kus blata, asi 25 cm široké, naň potom položili vecheť 
ovsenej slamy, na ktorý sa zasa hodilo blato a potom sa to sformovalo do okrúhla 
tak, aby z jednej strany paca mala chvost zo slamy. Potom pri počiatku na stenu 
zalepili 4-5 pací, v závislosti od toho, aby im konce viseli nadol. Na toto sa hneď 
priložila do žliabkov na pace vitľa, okolo ktorej sa potom smerom nahor obkrútili 
konce pací a na hornej časti povaly zahládzali blatom.32 

Podlaha, nazývaná spodok, spodke v chiži alebo aj zem v dome, bývala 
až do polovice 20. storočia hlinená. Vidrvila/vibila sa podobným spôso-
bom ako nabíjané steny domu. Potom podlahu vymazali vrstvou blata 
a povrch zahladili. Najmenej raz, ale aj dvakrát do týždňa ženy podlahu 
upravovali. Najčastejšie tak, že vo vode rozmiešali koňacienka/konský 
trus a handrovým vechťom podlahu v izbe aj v pitvore zatreli, po dolno-

30 ŠOŠKOVIČOVÁ, V.: Ľudové staviteľstvo. In: Selenča 1758 – 1998. Báčsky Petrovec – 
Selenča 1998, s. 409; BABKA, I.: Architektonika a rurika Kovačice. In: Kovačica 1802 - 2002. 
Kovačica 2002, str. 109-114, s. 109. 
31 KANTÁR, J.: Ľudová architektúra Slovákov vo Vojvodine. In: Tradičná kultúra Slovákov vo 
Vojvodine. Nový Sad : Obzor 1973, s. 85; ŠOŠKOVIČOVÁ, V.: Ľudové staviteľstvo, s. 409. 
32 BÁĎONSKÝ, J.: Architektúra v Hložanoch. In: Hložany 1756 – 1986. Hložany 1986, s. 232. 
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zemsky zapúšťali. V Pitvaroši to robili aj tak, že zem v izbe obarili horú-
cou vodou, posypali jačmennými plevami a cirokovou metlou ju vyšu-
chali.33 V Báčskom Petrovci podlahu kalili so šeňou farbou do červena.34 

Na Dolnej zemi slovenské gazdinky mali vo zvyku každé ráno 
podlahu v izbe a pitvore pozametať. Aby sa im neprášilo, zem najskôr 
pokropili vodou. Používali k tomu hrnček s jednou alebo aj viacerými 
dierkami (polievač), ktorým zem vypolievali buďto na osmičku, ako aj viace-
rými inými dekoratívne pôsobivými ornamentmi.35 

Čo povedať na záver? V procesoch kolonizácie Veľkej uhorskej ní-
žiny sa hlina uplatnila ako najdostupnejší stavebný materiál. Podľa šta-
tistických zistení vo všetkých regiónoch tohto geografického priestoru 80 
– 90% domov mali hlinené steny. Pre takmer všetkých slovenských ko-
lonistov, ale aj pre mnohých ďalších, neboli hlinené stavebné technológie 
súčasťou ich kultúrnej výbavy, ktorú by si sem prinášali zo svojich ma-
terských krajín. Stali sa inovačným prvkom a nevyhnutnou súčasťou ich 
adaptácie a akomodácie na prírodné danosti kolonizovaného prostredia. 
V multietnických a kultúrne diverzifikovaných pomeroch Dolnej zeme aj 
slovenskí kolonisti sa zúčastňovali na rozvíjaní stavebných technológií. 
V období od polovice 18. do polovice 20. storočia v priestore znovuosíd-
lenej Veľkej uhorskej nížiny hlinené stavebné technológie zaujali domi-
nantnú pozíciu do takej miery, že sa stali jedným u určujúcich znakov 
panónskeho či dolnozemského typu domu. Tieto stavebné postupy sa tu 
stali nielen výrazným technologickým, ale aj signifikantným slohotvor-
ným princípom. Stali sa organickou zložkou panónskeho kultúrneho 
archetypu, ako aj panónskeho či dolnozemského životného štýlu. 
 

 

 

 

33 KOŽUCH, M.: Dom. In: Pitvaroš a Pitvarošania. Senec – Pitvaroš 2007, s. 144. 
34 KOPČOK, J.: Architektonický rast..., s. 322. 
35 GAJDÁČ, J.: Čo son ja počuv od mojich otcov o starej Čabe. In: Čabiansky kalendár 10, 
1935, s. 61 – 63; ANDO, J.: Ľudové staviteľstvo v Békéšskej Čabe. In: Národopis Slovákov 
v Maďarsku 9, Sálgotarján 1993, s. 106; KOŽUCH, M.: Dom..., s. 144. 
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Summary 

Earthen construction technologies in colonization area of the Danube-
Pannonian space in 18th-20th centuries 
In my article I draw attention to the earthen construction technologies in the area of the 
Great Hungarian Plain, for which the Slovak literature has name the Lower Land. In this geo-
graphic area has been profiled dominant model of lifestyle, known as the Pannonian cultur-
al zone. In the processes of colonization of the Great Hungarian Plain, the clay was applied 
as the most affordable building material. According to the statistical surveys 80 to 90 % of 
the houses had earthen walls in all regions of this geographical area. For almost all Slovak 
colonists, as for the many more, the earthen construction technologies have not been a part 
of their cultural outfit that would have brought here from their home countries. Between 
the mid-18th to mid-20th century earthen construction technology took a dominant position 
to such an extent that in the area of resettled Great Hungarian Plain it became one of de-
termining sign of the Pannonian – or Lower Land – type of house. 
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