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VYSVĚTLIVKY 

 

 

Cíle 

Na začátku kaţdé kapitoly naleznete konkrétně formulované cíle. Jejich 

prostřednictvím získáte přehled o tom, co budete po nastudování kapitoly 

umět, znát, co budete schopni dělat. 

 

Úkoly 

Podněcují k přemýšlení, k úvahám a k hledání vlastního řešení. 

 Případová studie 

V této části naleznete příklady z praxe. 

 

Otázky  

Odpovědi na tyto otázky si formulujete sami. Je to prostor, který vám 

nabízíme k vyjádření osobního názoru či postoje ke studované 

problematice. 

 Přehled důleţitých pojmů 

Zde najdete klíčové pojmy, které byste měli být schopni vysvětlit. 

 
Shrnutí 

Tato pasáţ postihuje v stručné podobě to nejdůleţitější, o čem konkrétní 

kapitola pojednává.  

 

Literatura 

V této části najdete přehled všech zdrojů a literatury, ze které autoři 

čerpali při zpracováváni textu. Tento seznam slouţí také jako zdroj 

informací pro zájemce o další podrobnější studium.  
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ÚVOD 

 
Stavební materiály patří mezi odborné předměty a vás, jako budoucí pracovníky ve 

stavebnictví, budou provázet na kaţdém kroku. S dobrými znalostmi materiálů, které jsou 

nejčastěji pouţívány ve stavební praxi, budete schopni rozhodovat o pouţitých materiálech a 

případně dokáţete navrhovat i lepší řešení. V současné době je trh zaplavován nabídkami 

nejrůznějších nových stavebních materiálů, a proto je potřeba tento vývoj sledovat a 

doplňovat si poznatky o nových materiálech a hlavně je umět vyuţít v praxi. 

 

Cílem předmětu materiály je seznámit vás s obecnými vlastnostmi jednotlivých skupin 

materiálů, seznámit vás s dostupnými druhy materiálů současnosti, s jejich technickými 

vlastnostmi a moţnostmi jejich vyuţití ve stavební praxi. Je však potřeba, aby kaţdý ţák 

nadále sledoval nové trendy v materiálech a stále se informoval o novinkách na trhu. Získané 

znalosti budete moci uplatnit nejen v praxi, ale i při studiu dalších předmětů v oboru zedník, a 

to v technologii a při odborném výcviku. 

 

Věříme, ţe předkládaná látka je dostatečně srozumitelná a pomůţe vám orientovat se v dané 

problematice. Přejeme vám mnoho štěstí a úspěchů při studiu 
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1. PŘEHLED DRUHŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A 

VLASTNOSTÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

 

CÍLE                                                                                                    

 
Po nastudování této kapitoly dokážete: 

 rozdělit základní druhy stavebních materiálů 

 popsat pouţití jednotlivých stavebních materiálů 

 určit mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti stavebních materiálů 

 popsat hygienické a protipoţární zásady 

 popsat vyuţití vlastností stavebních materiálů v praxi 

 

1.1  ZÁKLADNÍ DRUHY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

 
Podle druhu a vlastností pouţíváme stavební materiály pro nejrůznější účely. Jiţ odedávna 

slouţí především pro vybudování vhodného přístřešku, později domu, který měl za úkol 

chránit člověka před nepřízní počasí, divokou zvěří a dával tak člověku pocit bezpečí.  

 

Sortiment stavebních materiálů je stále a výrazně rozšiřován jak kvalitativně tak co se týká 

mnoţství. Stavebnictví má mnoho znaků, jimiţ se liší od ostatních výrobních odvětví. Hlavní 

charakteristikou je hlavně to, ţe se na stavbě zpracovává velké mnoţství velmi těţkých 

materiálů v přírodní formě. V naší republice máme dostatek přírodních surovin pro výrobu 

stavebních materiálů.  

 

Stavební materiály dělíme do tří základních skupin a to: 

 podle původu  

 podle vlastností  

 podle účelu a pouţití 

 

Mezi nejstarší stavební materiály patří  hlína – kámen - dřevo. Tyto nejstarší stavební 

materiály poskytovala člověku příroda a aţ postupným vývojem společnosti vynalézal člověk 

stále modernější stavební materiály. Začal tak pouţívat pálenou cihlu, malty, cement, vápno, 

beton, kov, sklo a nejnověji plasty. V poslední době se ve stavební výrobě stále více vyuţívají 

odpadní suroviny z jiných odvětví a vznikají tak nové a moderní stavební materiály. 

 

1.2.ROZDĚLENÍ HLAVNÍCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 
 

Z předchozího textu vyplývá rozdělení stavebních materiálů  a výrobků podle původu : 

 

A) přírodní, které vznikly z  

 anorganických ( nerostných ) látek – kámen, písek, hlína 

 organických látek – dřevo, rákos 
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B) umělé, vyrobené z  

 anorganických látek – cihly, cement, sklo, beton 

 organických látek – barvy, laky, polvinylchlorid 

 kombinací anorganických a organických látek – dřevocement, pěnobeton 

 

Podle vlastností se materiály dělí na : 

 tvárné a plastické – hlína asfalt 

 pruţné – ocel, pryţ 

 křehké – sklo 

 tvrdé – kámen, některé kovy, některé druhy skla, beton 

 izolační - proti  pronikání vody  ( hydroizolační ) – asfaltové lepenky a nátěry 

             - proti pronikání chladu a tepla ( tepelně izolační ) – minerální, skelné a       

            čedičové vlny a vaty, pěnové sklo, korek, pěnový polystyren, přírodní a                

            aglomerované dřevo 

            - proti pronikání hluku ( zvukově izolační ) – v podstatě stejné materiály       

            jako u tepelně izolačních materiálů  

 odolné proti chemickým vlivům – speciální nátěry, lepenky 

 

Podle účelu  se materiály dělí na : 

 nosné – cihly, tvarovky, tvárnice, panely, beton 

 výplňové – příčkovky, lehčené tvarovky a tvárnice, lehčený beton 

 spojovací – cement, vápno, sádra,  maltové směsi, asfalt, tmely 

 izolační – asfalt, asfaltové lepenky a nátěry, ostatní jiţ jmenované materiály 

 pomocné – lepidla, tmely, nátěrové hmoty 

 

1.3 MECHANICKO – FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

 
Kaţdá stavba je vystavena působení  vnějších vlivů a proto je velmi důleţité znát základní 

vlastnosti jednotlivých stavebních materiálů, ze kterých je stavba postavena, abychom mohli 

předcházet těmto nepříznivým vlivům na ţivotnost stavby. Pojem vlastnosti stavebních 

materiálů zahrnuje všechny kvalitativní a kvantitativní znaky, které určují podstatu těchto 

látek. Je velmi důleţité vědět, do jakého prostředí se daný stavební materiál hodí, abychom 

mohli plně vyuţít právě tyto výhodné vlastnosti. 

 

A) Mechanicko-fyzikální vlastnosti 

 

Objemová hmotnost – je hmotnost objemové jednotky, 1m
3
 určité látky včetně dutin       

a pórů a kterou určujeme v kilogramech. Jednotkou objemové je kg / m
3
. Pro vybrané 

materiály je objemová hmotnost uvedena v tab.1.                 

 

Pevnost –je schopnost materiálu zachovat si svůj tvar, i kdyţ na něj působí jiná síla. Podle 

toho jak síly na těleso působí a jak materiál silám odolává, rozeznáváme pevnost    v tlaku, 

v tahu, v tahu za ohybu, ve smyku a krutu. Síla, která na těleso působí, vyvolává v tělese 

napětí. Napětí je tudíţ síla, která působí na jednotku plochy namáhaného průřezu. Udává se 

v MPa.  
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Tvrdost – je odpor materiálu proti vnikání cizího tělesa působením vnější síly ( tvrdé dřevo 

klade zatloukanému hřebíku větší odpor neţ dřevo měkké ). 

 

Obrusnost – je schopnost materiálu odporovat vnějším silám, které působí na jeho povrch ( 

kamenné schody se obrousí méně neţ schody dřevěné ). 

Otlukovost – je schopnost materiálu odolávat bez porušení dynamicky působícím silám  -  

houţevnatost  materiálu. 

 

Tabulka č. 1 Objemové hmotnosti vybraných stavebních materiálů 

 

 

Druh stavebního materiálu 

 

Objemová hmotnost ( kg / m
3
 ) 

Kámen  

      ţula 2 600 – 2 700  

      pískovec 1 900 – 2 700 

      písek, štěrk 2 000 

Sypká staviva  

      cement 1 000 – 1 200 

      hlína, jíl 1 900 – 2 000 

Keramická staviva  

      cihla plná pálená 1 600 – 1 850 

      cihly děrované    650 – 1 000 

      škvárobetonové tvárnice 1 200 – 1 400 

Dřevo  

      dřevo měkké vyschlé aţ vlhké 550 – 750 

      dřevo tvrdé vyschlé aţ vlhké 750 – 900 

Kovy  

      ocel 7 850 

      hliník 2 700 

      litina 7 250  

Beton  

      beton prostý 2 200 

      beton vyztuţený 2 400 – 2 600 

      pórobeton    300 – 1 200 

Izolační materiály  

      desky HOBRA 350 

      minerální vlna 170 

      polystyren 20 

 

 

Pruţnost – je schopnost materiálu měnit tvar působením vnějších sil a po uvolnění zatíţení se 

vrátit do původního stavu. Toto přetvoření probíhá jen do určité meze, která se nazývá mez 

pruţnosti. Dalším působením dochází k plastickému přetvoření (ocelový nosník se 

působením neúměrného zatíţení prohne tak, ţe se jiţ nevrátí do původního tvaru a zůstane 

prohnutý).  

 

Tvárnost je vlastnost látky měnit namáháním podstatně svůj tvar, který si zachová i po 

odstranění namáhání – hlíny, kaolín, olovo.  
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Odolnost proti nárazům je schopnost materiálu odolávat opakovaným nárazům. 

Hutnost – hutná látka má souvisle a nepřerušeně vyplněn objem tuhými částicemi látky. 

Všechny sousední částice jsou pevně a souvisle spojeny s ostatními sousedními částicemi. 

(v hutném betonu vyplňuje cementová malta mezery mezi zrny hrubého kameniva). 

 

Mezerovitost – vyjadřuje se poměrem objemu mezer k celkovému objemu hmoty  

(u mezerovitého betonu nejsou mezery mezi zrny hrubého kameniva zcela zaplněny maltou, 

cementová malta spojuje jednotlivá zrna jen v místech dotyku). 

 

Pórovitost – je poměr objemu dutin a pórů materiálu k jejímu celkovému objemu. Vyjadřuje 

se v procentech. Pórovitost je kladnou vlastností tepelně izolačních materiálů -  pórobetonové 

tvárnice. 

 

Zrnitost – se vyskytuje u sypkých hmot, které se skládají ze zrn různé velikosti -           

štěrkopísek, drcené kamenivo. 

 

Navlhavost – je schopnost látky přijímat vlhkost ze vzduchu. V suchém prostředí se naopak 

vlhkost z materiálu vypařovaním ztrácí (vyuţití u omítek, malt, betonu). 

 

K vzlínavosti dochází při částečném ponoření látky do vody nebo vlhka. Následkem 

kapilárních sil začne voda v látce vystupovat nad hladinu vody, do níţ byla látka ponořena  

(u budov, kdy chybí vodorovná hydroizolace je vzlínání viditelné na obvodových zdech). 

 

Nasákavost – je schopnost látky přijímat vodu nebo i jinou kapalinu. Udává se v procentech 

hmotnosti nebo objemu. Obsah voda v látce, který se v ní vyskytuje častěji, se nazývá 

přirozená vlhkost. Důleţitá je vlhkost materiálu zabudovaného ve stavbě. Tato vlhkost se 

časem ustálí a nazývá se ustálená vlhkost. Materiály, které nepřijímají nebo nepropouštějí 

vlhkost, se nazývají vodovzdorné. Nasákavost vybraných materiálů je uvedena v tab. 2. 

 

Tabulka 2. Nasákavost vybraných stavebních materiálů 

 

 

Druh stavebního materiálu 

 

Nasákavost % podle hmotnosti 

Kámen  

     ţula 0,006 – 0,5 

     pískovec 3,14 – 8,73 

Keramické materiály  

     plné cihly 12 

     děrované pórovité cihly 30 – 100 

     škvárobetonové tvárnice 20- 50 

     pórobeton 80 

Izolační materiály  

     pěnový polystyren 3 

    cementovláknité desky 18 

    desky z lisovaného korku 70 

 

Mrazuvzdornost – je schopnost pevné látky nasáklé vodou odolávat střídavému zmrazování 

a rozmrazování. Některé látky se střídavým působením teplot niţších neţ 0° C postupně 
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rozrušují. K tomu dochází následkem rozpínání ledu v pórech, neboť objem zmrzlé vody se 

zvětšuje asi o 10%. 

 

Tepelná vodivost – je schopnost látky vést teplo, závisí na jejím sloţení. U stavebních 

materiálů se zpravidla vyţaduje nízká tepelná vodivost. Taková schopnost se nazývá tepelně-

izolační. Materiály dobře tepelně izolující mají mnoţství pórů a dutin vyplněných vzduchem, 

proto jsou většinou lehké (pěno- a plynobeton). Tepelná vodivost vybraných materiálů je 

v tab. 3. 

 

Tepelná akumulace – je schopnost látky pohltit určité mnoţství tepla a později toto teplo 

vydávat. 

 

Zvuková vodivost – je schopnost látky vést zvuk. Tato vlastnost se obvykle povaţuje za 

značný nedostatek stavebního materiálu. Zvukově-izolační materiály jsou většinou plstnaté, 

např. HOBRA, korek, nebo rohoţe z minerálních vláken. Dokonalé zvukově-izolační 

materiály se nazývají také neprůzvučné. 

 

Ţáruvzdornost – je schopnost materiálu odolávat vysokým teplotám. Jsou to např. materiály 

na vyzdívky vysokých a sklářských pecí jako šamot, dinas a magnezit. Tyto materiály snesou 

teploty i vyšší neţ 1 580° C. 

Ohnivzdornost – je schopnost materiálu odolávat ohni bez porušení po určitou dobu trvání 

poţáru. Materiál po celou tuto dobu neztrácí svou funkčnost (protipoţární dveře, ochranné 

protipoţární nátěry, nástřiky a ohnivzdorné malty). 

 

Tabulka 3.  Tepelná vodivost vybraných stavebních materiálů 

 

 

Druh stavebního materiálu 

 

Součinitel tepelné vodivosti 

Kámen  

     ţula 3,1 

     pískovec 0,93 

Keramické materiály  

     zdivo z cihel 0,86 

     zdivo z dutých tvarovek 0,52 

Malty  

     cementová malta 1,16 

     vápenná malta 0,87 

     perlitová malta 0,13 

Beton  

     prostý beton 1,28 

     vyztuţený beton 1,57 

Dřevo a izolační materiály  

     měkké dřevo kolmo k vláknům 0,17 

     pěnový polystyren 0,043 

     plynosilikát 0,17 

     heraklit 0,17 

 

B) Chemické vlastnosti stavebních materiálů 
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Chemické vlastnosti stavebních materiálů neřešíme po stránce chemických reakcí, ale je nutné 

se spíše zaměřit na odolnost proti chemikáliím, kterou od některých stavebních materiálů 

vyţadujeme. Takovým materiálem je např. sklo, glazované obklady, dlaţba a potrubí, 

výrobky z čediče apod. Tyto výrobky pak můţeme pouţívat v potravinářském, ale i jiném 

průmyslu a všude tam, kde vyţadujeme odolnost např. proti kyselinám, zásadám a jiným 

chemikáliím. Ve stavebnictví se chemické vlastnosti musejí zohlednit při navrhování staveb 

pro potravinářský, chemický průmysl, ale i pro stavby určené pro ustájení zvířat nebo pro 

uskladňování některých zemědělských produktů. Materiály jsou většinou nenasákavé, dají se 

lehce udrţovat např. omýváním a nesmějí měnit své vlastnosti při styku s chemikáliemi, 

s agresivní vodou apod. (laboratoře, mlékárny, podlahy stání zvířat, siláţní nádrţe, potrubí 

pro kanalizaci, obklady a dlaţby v prádelnách, atd.).                                 

 

1. 4 HYGIENICKÉ A PROTIPOŢÁRNÍ ZÁSADY 
 

Podmínky pro vykonávání stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

stanoví vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích č. 324 z roku 1990. 

 

Při manipulaci se stavebními materiály je nutno dbát na to, aby pracovníci dodrţovali zásady 

hygieny a vytvářely se tak příznivé podmínky pracovního prostředí. Na pracovišti se má 

dodrţovat stanovený zákaz kouření, nepoţívají se alkoholické nápoje ani omamné prostředky. 

 

Sypký materiál můţe být při ručním ukládání a odebírání navršen pouze do výšky 2m. Sypké 

materiály v pytlích se ručně skladují do výše 1,5 m a při mechanizované manipulaci do výše 3 

m. 

 

Tekutý materiál uskladněný v uzavřených nádobách musí být uloţen tak, aby plnící otvor 

byl vţdy nahoře. Sudy, barely a jiné nádoby se skladují nastojato vţdy jen v jedné vrstvě. 

 

Kusový materiál pravidelných tvarů se ručně skladuje jen do výšky 2 m s provázáním. 

Kusový materiál nepravidelných tvarů (např. kámen) smí být v pevné hranici rovnán ručně 

jen do výšky 1,5 m. 

 

Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podloţkami. Křehký 

materiál (např. zdravotní keramika) lze ručně skladovat pouze v jedné vrstvě nebo do výšky 

1,5 m v nosných rámech. 

 

Nejškodlivější látkou, která vzniká při manipulaci se stavebními materiály, je prach. Jeho 

částečky vnikají hluboko do dýchacích orgánů, v menší koncentraci ho lze vykašlat. 

Minerální, čedičové a kamenné vaty a vlny však v uzavřeném prostoru mohou způsobovat 

nadměrnou koncentraci úlomků jemných vláken ve vzduchu a proto je nutno pouţít 

respirátor. Velmi nebezpečný je rovněţ prach oxidu křemičitého, který po delší době 

způsobuje zaprášení plic (kameníci a dělníci v lomech při zpracování kamene, horníci 

v dolech, brusiči kamene). 

 

Při práci se stavebními materiály je dělník povinen chovat se tak, aby nezpůsobil poţár nebo 

výbuch, aby nepoškodil staveniště a stavbu a aby neohrozil ţivoty spolupracovníků. 

Seznamuje se s poţárními předpisy včetně poţárního řádu pracoviště. Při odchodu vypíná 

elektrický proud a popřípadě uzavírá přívod plynu. Dále uzavírá nádoby s hořlavinami, 
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tkaniny znečištěné olejem nebo benzínem ukládá do uzavíratelných plechovek. Pořádek a 

čistota pracoviště jsou však základním článkem poţární bezpečnosti. 

 

 

ÚKOLY   

       

1. Zjistěte jak velký je 1 m
3
. Pomocí provázků nebo latí o délce 1 m si ve třídě sestavte 

krychli. Tak zjistíte, kolik místa zabere 1 m
3
 (neboli „ kubík „). 

2. Na libovolném materiálu – prkno, dlouhé pravítko – si předveďte s vyučujícím, jak se 

chová materiál, na který působí tlak, tah, ohyb nebo kroucení. 

3. Mezi dvě lavice poloţte dřevěnou lať a uprostřed na ni působte vlastní silou – lať se 

prohne. Po ukončení působení síly se lať vrátí do původní polohy. Výsledek – dřevo je 

pruţné. 

4. Vyjmenujte různé tvrdé stavební materiály a zapište si je do sešitu. 

5. Porovnejte dlaţební kostku a stejně velký kus lehčeného betonu. 

6. Nachystejte si dvě nádoby s vodou a dvě cihly. Cihly nejprve zvaţte a váhu si zapište. 

Jednu cihlu ponořte celou do nádoby a nechte do příští hodiny ve vodě. Potom cihlu 

vyjměte a zvaţte. Zjistíte tak její nasákavost, která se udává v procentech. Druhou cihlu 

postavte na nejkratší stranu do vody tak, aby byla ponořena jen asi 3 cm. Opět ponechte do 

příští hodiny. Potom cihlu vyjměte a zjistěte do jaké výšky vystoupala voda. Tak si ukáţete 

vzlínavost v nasákavém materiálu. Tyto pokusy můţete provézt na různých materiálech a 

výsledky porovnat a zapsat do tabulky.  

PŘÍPADOVÁ STUDIE                                                                       
 
Stavitel bude opravovat domek. Zjistil, ţe v domku chybí hydroizolace a chtěl by domek také 

dodatečně zateplit. V prodejně stavebnin mu prodali Bitagit – asfaltovou lepenku na 

hydroizolaci, pěnový polystyren na zateplení, lepicí hmotu na lepení polystyrenu, spojovací 

materiál – plastové terče a vruty na přichycení polystyrenu ke zdivu. K pokládce hydroizolace 

bude potřebovat Propan butanový hořák a také penetrační nátěrovou hmotu. Dále bude také 

vyměňovat stará dřevěná okna za nová okna plastová a bude potřebovat maltu na zapravení 

špalet a osazení parapetních desek. Podlahy v domku nejsou v dobrém stavu a tak bude 

v koupelně a na chodbě klást novou dlaţbu a v ostatních místnostech bude pokládat PVC. Vše 

nakoupil ve stavebninách. Ještě před tím neţ začne s pokládkou, bude muset upravit 

podkladní betony, a to samonivelační stěrkovou hmotou. Ve stavebninách ji staviteli prodali 

také a je v pytlích po 25 kg.                                                                                      

 

OTÁZKY                                                                                               

 
1. Který materiál nakoupí nejdříve a proč? 

2. Jak jednotlivé materiály uskladní a kde? 

3. Jaké vlastnosti se vyuţívá u polystyrenu? 

4. Jak se projevuje působení vody a vlhka na stavební materiály a co je potřeba proti tomu 

udělat se stavebními konstrukcemi? 

5. Jaké jsou zásady pro uskladnění jednotlivých materiálů, které stavitel nakoupil?  
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PŘEHLED DŮLEŢITÝCH POJMŮ 

 
 objemová hmotnost 

 pevnost – v tlaku, v tahu, v tahu za ohybu, ve smyku a krutu 

 pruţnost, tvarovatelnost, odolnost proti nárazům 

 tvrdost, obrusnost, otlukovost 

 hutnost, mezerovitost, pórovitost, zrnitost 

 navlhavost, vzlínavost, nasákavost 

 mrazuvzdornost 

 tepelná vodivost, akumulační schopnost 

 zvuková vodivost 

 ţáruvzdornost, ohnivzdornost 

 chemické vlastnosti stavebních materiálů 

 hygienické a protipoţární zásady 

                                                                                                                             
SHRNUTÍ 

 
 

Stavební materiály dělíme na přírodní a uměle vyrobené. 

Kaţdý stavební materiál má své specifické vlastnosti, které vyuţíváme ve stavební praxi 
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2. POJIVA  

                                                                                                                                  
CÍLE 

 
     Po prostudování této kapitoly dokážet: 

 rozdělit pojiva do skupin 

 rozlišit vzdušné vápno, jeho vlastnosti a pouţití 

 rozlišit druhy sádry, jejich vlastnosti a pouţití 

 popsat výrobu vzdušného vápna a sádry 

 popsat způsoby skladování vzdušného vápna a sádry 

 rozlišit hydraulické vápno, jeho vlastnosti a pouţití 

 rozlišit druhy cementů, jejich vlastnosti a pouţití 

 popsat výrobu hydraulického vápna a cementu 

 popsat způsoby skladování hydraulického vápna a cementu 

 

Základní vlastností pojiv je schopnost spojovat některé stavební hmoty (cihly, kámen, panely, 

dlaţbu, obklady, dále se pouţívají ke spárování a omítání). Po spojení se stavebním 

materiálem pak vytvoříme pevnou konstrukci. 

 

Základním spojovacím materiálem je malta. 

 

Rozeznáváme základní pojiva   

 vápno 

 cement 

 sádra 

 

Další spojovací materiály jsou: 

 asfalt 

 dehet 

 tmel 

 pryskyřičná lepidla 

 polyuretan 

            

 

2.1  VZDUŠNÁ POJIVA 
 

Vzdušná pojiva jsou pojiva, která tuhnou a tvrdnou pouze za přístupu vzduchu. 

Mezi vzdušná pojiva patří vzdušné vápno a sádra. 

 

Vzdušné vápno 
 

Vzdušné vápno je v podstatě oxid vápenatý s různým obsahem oxidu hořečnatého a vyrobený 

pálením vápenců, vápenců s hořečnatou příměsí, dolomitických vápenců, vápnitých dolomitů, 

popřípadě dolomitů pod mez slinutí. Poněvadţ nemá hydraulické vlastnosti, obvykle netvrdne 

pod vodou. Nehašená vápna byla nabízena v různém zrnění od kusových vápen po vápna 
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jemně mletá. Kusové i mleté nehašené vápno je hydroskopické, přijímá ze vzduchu vlhkost a 

samočinně se hasí. Nesmí se dlouho skladovat, a proto jiţ není běţné v prodejnách stavebnin. 

 

Stavební hydrát je hydroxid vápenatý v suchém stavu získaný vyhašením vzdušného vápna 

za přispění malého mnoţství vody. Ve stavebnictví je pouţitelný pouze do malt na zdění. 

 

Výroba vzdušného vápna 

 

Přírodní suroviny k výrobě vápna se rozdrtí na kusy a vytřídí. 

 

Vápno se vypaluje v pecích, a to:  

 

- v šachtové peci – je to svislá válcová stavba z ohnivzdorného materiálu (obr. 1). Vápenec se 

v peci pohybuje směrem dolů. Do pece se vhazuje vápenec a koks. V horní části pece dochází 

k předpalování, ve střední části pece probíhá samotné vypalování a to za teploty 1 100 aţ 

1 200° C. Při vyšší teplotě dochází k přepálení vápna a při niţší k nedopálení. Spodní část 

pece slouţí k ochlazování páleného vápna. Výpad je spodní část pece, odkud se vápno 

expeduje do mlýnu ke mletí a dále na třízení a balení. Výkon šachtové pece je 60 aţ 100 tun 

vápna za 24 hodin. 

 

nebo v   

 

- v rotační peci – tady se rozemletý vápenec na frakci 0,2 aţ 2,5 mm vypaluje ve zvířeném 

stavu, coţ proces urychluje a získává se tak vápno práškové. Doba průchodu ţárovým 

pásmem je 2 aţ 4 hodiny. 

 

Obr. 1: Výroba vápna v šachtové peci 
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Druhy a značení stavebních vápen 

 
Různé druhy stavebních vápen se třídí podle obsahu (CaO + MgO), nebo v případě 

hydraulických vápen podle jejich pevnosti v tlaku následovně: 

 

a) bílé vápno 90        CL 90 

b) bílé vápno 80        CL 80 

c) bílé vápno 70        CL 70 

 

Bílá vápna jsou nehašená vápna, sestávající převáţně z oxidu vápenatého. 

 

d) dolomitické vápno 85       DL 85 

e) dolomitické vápno 80       DL 80 

f) hydraulické vápno 2          HL 2 

g) hydraulické vápno 3,5      HL 3,5 

h) hydraulické vápno 5         HL 5 

 

Třídění se vztahuje k nejmenším hodnotám poţadavků pro kaţdý druh. Podle evropské normy 

se stavební vápno značí takto: 

 

 Bílé vápno 90  -  CL 90, ENV 459-1 

 Hydraulické vápno 5 - HL 5, ENV 459-1 

 
Hašení vzdušného vápna 

 

Při styku vzdušného vápna s vodou dochází k reakci a to by nebylo při jeho pouţití do malty 

vhodné, a proto se vzdušné vápno musí vyhasit. Hašení se provádí za mokra nebo za sucha.  

 

A) Postup hašení vápna za mokra (obr. 2) 

 

Provádíme v mírně nakloněné hasnici do hasící jámy. Hašením vápna za mokra vznikne tzv. 

vápenná kaše (k výrobě malt na zdění a omítání) a vápenné mléko (bílení omítek a 

k dezinfekci). Kusové vápno rozprostřeme asi do 1/3 výšky hasnice, vápno zalijeme vodou 

tak, aby bylo vápno ponořeno. Vápno promícháme a je při tom potřeba dbát bezpečnosti, 

protoţe vápno je ţíravina. Dále přidáváme vodu, celkem 3x více neţ vápna (tj. na 100 kg 

vápna bude potřeba asi 300 l vody). Vápno vypouštíme přes síto do hasící jámy a necháme 

odleţet. 

 

B) Postup při hašení vápna do vody 
 

Při hašení vápna do vody postupujeme stejně jako u hašení vápna za mokra s tím rozdílem, ţe 

do hasnice nalijeme vodu a postupně za stálého míchání vhazujeme práškové vzdušné vápno. 

Dbáme na bezpečnost! 

 

C) Postup při hašení vápna za sucha 
 

Vápno za sucha hasíme opět v hasnici, nebo stačí pevná podloţka, na kterou rozprostřeme 

kusové vápno. Toto rozdrtíme a opatrně přiléváme vodu (na 1 kg vápna asi 0,6 l vody). 
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Vápno neustále přihazujeme a kropíme. Kdyţ máme z vápna hromadu asi do výše 1m, 

zasypeme ji asi 10 cm vrstvou písku a vápno necháme asi 30 min uleţet. 

 

Obr. 2:  Hašení vápna za mokra 

 

 

 

 
 

Bezpečnost práce při hašení vápna 
 

 Hasící jáma musí být překryta deskou, popř. kolem jámy postavíme zábradlí, které 

zabraňuje pádu do jámy. 

 Při hašení vápna, které je ţíravina, dbáme na správné pracovní oblečení. Montérky 

nesundáváme ani v létě za vysokých teplot. Obuti jsme v holínkách a z očí nesundáváme 

brýle nebo pracovní ochranný štít. 

 Pokud dojde k potřísnění těla nebo očí vápnem, je nutno zasaţená místa opláchnout pod 

tekoucí vodou a vyhledat lékařské ošetření. 

 

Pouţití vzdušného vápna 

 

Vzdušné vápno se pouţívá ve formě vápenné kaše k výrobě malt pro zdění a omítání. 

Vápenné mléko je vhodné k bílení stěn a stropů a k dezinfekci. Nehašené vápno se pouţívá 

k výrobě pórobetonů. 

 
Sádra 

 

Sádra je vzdušné práškové pojivo, které na rozdíl od cementu a vápna rychle tuhne a tvrdne. 

Dělí se na sádru rychle tuhnoucí a pomalu tuhnoucí. V praxi se pouţívá převáţně rychle 

tuhnoucí sádra. 
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Výroba sádry 
 

Sádra se vyrábí ze sádrovce, který patří mezi usazené horniny. Bývá nejčastěji bílý, ţlutý, 

růţový a šedý. Sádrovec se nejdříve drtí v drtiči, velmi jemně se mele v kladivových mlýnech 

a pak se vaří ve vařáku. Vařák je válcová kovová nádoba, která má nahoře plnící otvor a 

otvor pro odvod par. U dna je vypouštěcí otvor. Vařák se zahřívá jak zvenku, tak zevnitř. 

Hotová sádra se nakonec znovu mele v kulových mlýnech. Aby získala na plastičnosti, 

přidávají se k ní plastifikátory, zpomalovač tuhnutí a jiné přísady. 

 

Vlastnosti sádry 
 

Při smísení sádry s vodou dochází k zahřívání a objem sádry se zvětší asi o 1 %. Rychle tuhne 

a nabývá na pevnosti, ale je však křehká a její pevnost ve vlhku silně klesá. Sádra je 

ohnivzdorná. Pro pouţití sádry je důleţitá jemnost mletí, čas tuhnutí po smíchání s vodou a 

pevnost v tlaku. 

 

Podle doby tuhnutí se sádra rozlišuje: 

 

 rychle tuhnoucí – počátek tuhnutí za 2 minuty a doba tuhnutí nejvýše 15 minut 

 normálně tuhnoucí – počátek tuhnutí za 6 minut a doba tuhnutí nejdéle 30 minut 

 pomalu tuhnoucí – počátek tuhnutí za 20 minut a doba tuhnutí není normou určena 

 
Pouţití sádry 
 

Sádra se pouţívá k výrobě malt a omítek a jako stavební pojivo pro zednické a instalatérské 

práce. 

 

Nejznámějším a nejpouţívanějším výrobkem ze sádry jsou sádrokartonové desky – SDK. 

Vyrábějí se litím sádry mezi dva pásy kartonu. Po slisování a ztvrdnutí sádry se nekonečný 

pás řeţe a desky se suší. SDK se vyrábějí v tloušťkách 9,5, 12,5, 15 a 18 mm, v základních 

délkách 2 000, 2 500, 2 600, 2 750 a 3 000 mm a v šířce 1 200 mm. 

 

SDK jsou vhodné pro rekonstrukce a modernizace objektů, pro půdní vestavby a nástavby, 

pro dělení interiérů, jako instalační podhledy a stěny a pro obkládání stěn. Nejznámější 

výrobce SDK je firma KNAUF a vyrábí desky v tl. 9,5, 12,5 a 15 mm (ohnivzdorné) a 

základní velikosti 600 x 2 600 a 900 x 1 300 mm. Ohnivzdorné SDK se vyuţívají na obklady 

ocelových konstrukcí jako ochrana proti poţáru. 

 

Se sádrou musíme pracovat rychle a ekonomicky. V menší nádobě si rozmícháme pouze 

takové mnoţství, které jsme schopni v co nejkratší době pouţít, protoţe sádra velmi rychle 

tuhne. Sádru vţdy postupně a pomalu sypeme do vody, nikdy naopak. Směs opatrně 

zamícháme, necháme chvilku ustát a poté ji zpracujeme. V domácnosti se nejčastěji sádra 

pouţívá na vyplňování otvorů před malováním, na upevnění dřevěných hmoţdinek a na 

přichycení elektroinstalačních rozvodů a rozvodných krabic, vypínačů a světel. Sádra má 

elektroizolační vlastnosti. 
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2.2  HYDRAULICKÁ POJIVA 

 
Hydraulická pojiva jsou pojiva, která po smíchání s vodou tuhnou a tvrdnou jak  

na vzduchu, tak i pod vodou.  

Mezi hydraulická pojiva patří cement a hydraulické vápno. 

 

Hydraulické vápno 

 

Patří svým sloţením mezi hydraulická pojiva, protoţe stejně jako cement tuhne a tvrdne  

na vzduchu i pod vodou.  

 

Postup při výrobě hydraulického vápna je stejný jako při výrobě vzdušného vápna. Hasí se 

však pomaleji, ale dosahuje se větších pevností. Podle obsahu hydraulických součástí se dělí 

na slabě hydraulické a silně hydraulické. Dále se dělí na tři třídy podle pevnosti v tlaku, 

dosaţené po 28 dnech (kap. 2.1.3). Hydraulické vápno lze vyrobit uměle přidáním 

hydraulických přísad ke vzdušnému vápnu. Těmito přísadami jsou vysokopecní struska, 

popílek, pucolán. Pro své nesporné kvality je hydraulické vápno na stavbách velmi rozšířeno. 

 

Cement 

 
Cement je hydraulické pojivo, tj. jemně mletá anorganická látka. Po smíchání s vodou vytváří 

kaši, která tuhne a tvrdne v důsledku hydratačních reakcí a procesů. Při hydrataci vzniká ve 

směsi tzv. hydratační teplo, které urychluje tvrdnutí cementu. Po zatvrdnutí zachovává svou 

pevnost a stálost také ve vodě. Cement musí při odpovídajícím dávkování a smíchání 

s pískem nebo kamenivem a vodou umoţnit výrobu malt a betonů, které po dostatečnou dobu 

musí mít předepsanou zpracovatelnost a po předepsané době musí mít poţadovanou pevnost 

v tlaku a dlouhodobou objemovou stálost. Hydraulické tvrdnutí cementů probíhá hlavně 

v důsledku hydratace vápenatých silikátů. 

 

 
Výroba cementu a suroviny pro výrobu 
 

Základní surovinou pro výrobu portlandských a směsných cementů je hlavně vápenec, slíny 

a slinité vápence (křemičitý písek, ţelezná ruda, kazivec aj.). Při výrobě směsných cementů 

se při mletí slínů pouţívá ještě zásaditá vysokopecní struska, popílky aj. 

 

Suroviny se mísí ve stanoveném poměru, melou se na prášek, který pak přichází do 

šachtových nebo rotačních pecí. Zde se vypaluje za mokra nebo za sucha. 

 

Při mokrém procesu se surovina rozplavuje, vzniklý kal se před pálením odvodňuje filtrací 

nebo na odstředivkách, a potom se v rotační peci pálí na slínek. 

 

Suchý způsob je energeticky méně náročný a proto se mu dává přednost (obr. 3). Získaný 

slínek se mele s přísadami. Jakost cementu je závislá na jeho jemnosti. Zvyšováním jemnosti 

cementu se zvětšuje i pevnost betonu, zejména na počátku tuhnutí. 
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Obr. 3:  Schéma výroby cementu 

 
 

Suroviny potřebné k výrobě cementu: 

 

Portlandský slínek je hydraulická látka, která se skládá nejméně ze dvou třetin hmotnosti ze 

silikátů vápenatých, ve zbytku pak obsahuje oxid hlinitý, ţelezitý a další oxidy. 

 

Granulovaná vysokopecní struska je hydraulická látka, jejíţ hydraulické vlastnosti jsou 

vyvolány vhodnou úpravou. 

 

Pucolány jsou přírodní nebo průmyslové látky křemičité, hlinito-křemičité nebo jejich směsi. 

Pucolány po smíchání s vodou samy netvrdnou, jsou-li však jemně semlety, potom jsou 

nositeli postupně narůstající pevnosti. 

 

Popílek je elektrárenský odpadní produkt, který má pucolánové nebo i hydraulické vlastnosti. 

Svou podstatou je křemičito-hlinitý nebo křemičito-vápenatý. 

 

Kalcinovaná břidlice se vyrábí ve spaciální peci při teplotě asi 800 °C. V jemně semletém 

stavu má výrazně hydraulické vlastnosti jako portlandský cement a ještě i pucolánové 

vlastnosti. 

 

Křemičitý úlet je tvořen velmi jemnými kulovitými částicemi s vysokým obsahem oxidu 

křemičitého. 

 

Síran vápenatý se přidává k ostatním sloţkám ve formě sádrovce, podstatně upravuje proces 

tuhnutí cementu. 

 

Plniva jsou zvlášť vybrané přírodní nebo umělé anorganické minerální látky, které po vhodné 

úpravě mohou svou zrnitostí upravovat fyzikální vlastnosti cementu, např. jeho 

zpracovatelnost. 
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Podle pouţitých sloţek k výrobě se nazývají jednotlivé druhy cementů. 

 

Druhy cementů a normalizované označování 

       

Cementy jsou rozděleny do 5 hlavních druhů, označeny římskou číslicí od I do V, 

základem je portlandský slínek. Třída pevnosti cementů 32,5 – 42,5 – 52,5 a 22,5 je pevnost  

v tlaku v MPa po 28 dnech. Čím větší číslo cementu, tím menší hydratační teplo (vzniká při 

reakci s vodou – závisí na chemickém sloţení cementu, mnoţství minerálů a jemnosti mletí). 

K rozlišení druhů cementů musí být údaje na pytlích u jednotlivých druhů cementů provedeny 

trvanlivým způsobem barevným předtiskem. V označení druhu cementu se značí číselně třída 

pevnosti cementu v MPa.  

  

Cement I. – Portlandské cementy 

Vyrábí se mletím křemičitého slínku a přísadou sádrovce. Tuhnutí musí být dokončeno do 12 

hodin od přidání vody. Pouţitelný k výrobě betonových konstrukcí, vhodný do prostředí  

s nízkou teplotou + 5° C, není vhodný pro výrobu betonu objemových konstrukcí. 

Značení portlandských cementů: PC 32,5, PC 42,5, PC 52,5. 

Barevné označení na pytlích – černá barva  

 

 

 

Obr. 4 : Skladování pytlovaného cementu 

 

Cement II. - Struskoportlandské cementy (portlandské cementy s přísadami) 

Vyrábí se semletím křemičitého slínku, sádrovce a vysokopecní granulované strusky aţ 35%, 

čím více strusky, tím je odolnější proti agresivním vodám. Několik druhů 

struskoportlandského cementu – s křemičitým úletem, popílkový cement, s kalcinovanou 

břidlicí, s vápencem, směsný, pucolánový cement. Pouţívají se k betonáţi všech běţných 

konstrukcí, na předpínané, hodně namáhané konstrukce, je velmi vhodný pro technologii 

propařování a autoklávování.  

Značení struskoportlandských cementů: PCS 22,5, PCS 32,5, PCS 42,5.  
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Barevné označení na pytlích – zelená barva 

  

Cement III. – Vysokopecní cementy 

Vyrábí se semletím portlandského slínku, sádrovce a vysokopecní strusky aţ 80 %. Je 

vyráběn ve třídách 32,5. Pouţití pro základy v mírně agresivním prostředí, betonových trub, 

poklopů, na málo namáhané ţelezobetonové a masivní konstrukce. Není vhodný pro 

betonování tenkostěnných konstrukcí a za sníţených teplot.  

Značení vysokopecních cementů: VC 22,5, VC 32,5. 

Barevné označení na pytlích – červená barva 

  

Cement IV. – Pucolánové cementy 

Vyrábí se mletím portlandského slínku a pucolánu (dováţí se). Pucolán – vyvřelá hornina  

u sopek. Má velmi dobré hydraulické vlastnosti – pouţití stejně vysokopecní cement, je 

odolný mořské vodě. 

Barevné označení na pytlích – modrá barva 

 

 

 Cement V. – Směsné cementy 

Vyrábí se z portlandského slínku a aţ 80 % hydratující látky např. popílek. Odolává horké 

vodě a mírně agresivnímu prostředí. Pouţití na chladící věţe, nádrţe na vodu, na podlahy, 

cementové potěry, betonáţ méně namáhaných konstrukcí. 

Barevné označení na pytlích – hnědá barva 

  

Speciální cementy: 

Silniční cement 

Určený pro výrobu komunikací, struskoportlandský a portlandský cement má zvýšenou 

pevnost v tahu a za ohybu ve třídách 6,5 – 7 – 7,5 MPa. Odolává povětrnostním vlivům, 

nesmí podlehnout obrusnosti, jsou velmi mrazuvzdorné. 

  

Síranový cement 

Sulfarez ve třídách 22,5 a 32,5 MPa. Je portlandský cement odolný proti síranům, jsou 

potlačeny sloţky 2CaOAl2O3, které vznikají při malém ochlazování. Hodí se do středně 

agresivního prostředí – spodní voda. 

  

Hlinitanový cement 

Hlavní sloţkou je bauxit > vyrábí se v elektrických pecích > vypálí se. Je super rychlovazný 

cement, mírně nabývá na objemu, rychle hydratuje. Pouţití na opravy (i v agresivním 

prostředí), injektáţní práce. Nesmí se pouţívat pro nosné konstrukce – ztrácí pevnost. Dovoz 

ze zahraničí, vyrábí se v třídách 42,5 a 52,5 MPa. 
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Stronsnatobarnatý cement 

Vápník je nahrazen baryem nebo stronciem. Mimořádně chemicky odolný, pouţití  

v chemickém průmyslu, v mořské vodě a na odstínování betonu. Dováţí se z Ruska a 

Francie.  

 

Bílý cement 

Vyrábí se ze surovin chudých na ţelezo. Je nutný pro štukatérské práce, k výrobě umělého 

mramoru a terasa a pro dekorační práce. 

 

Barevný cement 

Jako přísady jsou pouţity nerostné pigmenty. Pouţívaná barviva jsou ţelezitá červeň, ţluť, 

okr, zelený a modrý ultramarín a uhlová čerň. 

  

Vlastnosti cementu 

 

Nejdůleţitějšími vlastnostmi cementu jsou tuhnutí, pevnost a objemová stálost. 

 

Tuhnutí cementu nastává po smíchání cementu s vodou. Dochází k hydrataci cementu, při 

níţ se cementová kaše postupným tuhnutím a závěrečným tvrdnutím mění v cementový 

kámen. Během tuhnutí se cementová kaše musí chránit před rychlým vysýcháním následkem 

slunečních paprsků a před působením mrazu. Proto betonové konstrukce ve fázi tuhnutí (min 

7 dní) vlhčíme a při velmi vysokých teplotách poléváme ošetřující vodou a tak docilujeme 

rovnoměrného tuhnutí. Zabráníme tak vzniku trhlin a prasklin v konstrukci. 

 

Pevnost je nejdůleţitější vlastnost ztvrdlého cementu a schopnost trvale stmelovat zrnité 

součásti malt a betonů v pevný celek. Prokazuje se zkouškami pevnosti v tlaku a v pevnosti 

v tahu za ohybu. Podle pevnosti v tlaku (tab. 4) se cementy zařazují do tříd. 

 

Tab. 4 : Mechanické poţadavky cementu podle normy  

 

Pevnostní 

třída 

Počáteční pevnost 

v tlaku  N/mm
2
 

2 dny            7 dnů   

Normalizovaná 

pevnost v tlaku  N/mm
2
 

28 dnů 

Počátek 

tuhnutí 

(  min ) 

Objemová 

stálost 

( m ) 

22,5 - ≥13 ≥22,5 ≤42,5 ≥60 ≤10 

32,5 - ≥16 ≥32,5 ≤52,5 ≥60 ≤10 

32,5 R ≥10 - ≥32,5 ≤52,5 ≥60 ≤10 

42,5 ≥10 - ≥42,5 ≤62,5 ≥60 ≤10 

42,5 R ≥20 - ≥42,5 ≤62,5 ≥60 ≤10 

52,5 ≥20 - ≥52,5 - ≥45 ≤10 

52,5 R ≥30 - ≥52,5 - ≥45 ≤10 
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R – Rapid - označení kvalitnějšího cementu 

Objemová stálost. Hydrataci a tvrdnutí cementu provázejí objemové změny. Můţe to být  

smršťování (probíhá-li tvrdnutí na vzduchu) nebo nabývání (tvrdne-li cement pod vodou). 

Jemně mleté cementy s větším mnoţstvím záměsové vody vykazují obvykle větší změny. 

Objemovou stálost cementu zajišťují přísady mletého sádrovce. 

 
Doprava pojiv, skladování a manipulace 

 
Všechna pojiva se přepravují buď v pytlích, nebo volně loţená. Pytlovaná pojiva se 

dopravují na krytých a řádně vyčištěných vozidlech, tak aby byla chráněna před 

povětrnostními vlivy. Volně loţená pojiva se přepravují v krytých dopravních prostředcích, 

přepravních skříních, kontejnerech, gumových vacích a v dopravních, speciálně upravených 

přepravnících po silnici nebo po ţeleznici. Přepravníky se vyprazdňují pomocí stlačeného 

vzduchu. 

 

Doprava vápna. Pytlované vápno musí mít označení na pytlích, na dodacích listech, na 

fakturách nebo na jiné průvodní dokumentaci toto: 

 druh stavebního vápna 

 obchodní pojmenování druhu stavebního vápna podle jeho definice 

 místo výroby 

 pokyny pro zpracování 

 hmotnost pytle 

 bezpečnostní pokyny podle národních předpisů 

 

Balená vápna smějí být skladována od data nakládky uvedeného v osvědčení o jakosti            

takto: 

 vápenný hydrát                                  6 měsíců 

 hydraulické vápno                              2 měsíce 

 ostatní mletá a prášková vápna         10 dnů 

 

Delším skladováním dochází k hydrataci, k porušení obalu a postupné ztrátě jakosti. Volně 

loţené vápno je moţno v dobře uzavřených zásobnících skladovat 2 aţ 3 týdny. 

 

Hydroxid vápenatý je ţíravina, leptá pokoţku a sliznice, poškozuje oči. Při manipulaci se 

vzdušným vápnem a vápenným hydrátem musí být pracoviště účinně větráno, avšak nesmí 

docházet k víření vápenného prachu. Při práci se musí poţívat běţný pracovní oblak, koţené 

nebo pryţové rukavice a při práci s větší prašností je vhodné pouţít respirátor. Při hašení 

vápna se pouţívají ochranné brýle nebo obličejový štítek. 

 

Při poleptání pokoţky se postiţené místo omývá proudem čisté vody. Poleptané oči se rovněţ 

vymývají vodou, při náhodném poţití se ústa vyplachují vodou, vypije se půl litru vody a 

vyvolá zvracení nejpozději do 15 minut po poţití. Vţdy se zajistí lékařské ošetření. 

 

Doprava cementu, skladování a manipulace 

 

Cement balený je v papírových pytlích, většinou o hmotnosti 50 kg, ale v současnosti i 25 

kg. Pytle jsou ze speciálního papíru a jsou dvou- aţ pětivrstvé. Jsou barevně označeny podle 

druhu cementu. 
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V současné době se pouţívá hlavně přeprava volně loţeného cementu. K přepravě slouţí 

přepravníky (kontejnery) na vagónech nebo na nákladních automobilech (do 50 km). Podle 

uloţení kontejneru nebo cisterny jsou přepravníky s vertikální nebo vodorovnou osou. 

Cement se do nádoby plní vrchem, otvor musí být vodotěsný. Vypouští se otvorem v dolní 

části nádoby, kam se připojuje vypouštěcí potrubí. Před vypouštěním se do prostoru 

přepravníku vpustí stlačený vzduch a a takto provzdušněný cement se chová jako tekutina a 

z vypouštěcího otvoru vytéká. Pro skladování volně loţeného cementu se běţně pouţívají 

kovové zásobníky o objemu 15, 30, 60 a 120 tun. 

 

 

ÚKOLY 

                                                                                                       

 

 

1. Zajděte si do přírody a vezměte s sebou sáček sádry a trochu vody. Zhotovte odlitky stop 

např. zvířat, pneumatik auta, kola, motocyklu. Zjistěte, jak rychle sádra ztuhne a jak při 

nabývání je schopna vyplnit všechny detaily otisku. 

2. Navštivte prodejnu stavebnin a vyţádejte si propagační letáky ke všem pojivům, která tyto 

stavebniny nabízejí, zjistěte jejich ceny a porovnejte s cenami konkurenčních stavebnin. 

Poţádejte o moţnost nahlédnutí do skladu a zjistěte, zda jsou dodrţena pravidla 

skladování pojiv. Zjištěné poznatky si zapište do sešitu. 

 

OTÁZKY                                                                                                  

 
1. Jaká rozlišujeme skupiny pojiv? Popište jejich vlastnosti. 

2. Jaká jsou základní pojiva? 

3. Co je to hašené vápno a jak ho vyrobíme?                                                                                                                                                                                                                                        

4. Co to je cement? Vyjmenuj jeho vlastnosti a pouţití. 

5. Jaké známe druhy cementu? 

6. Co je to sádra? 

7. Co víš o přepravě a skladování pojiv, rozdíl mezi pytlovaným a volně loţeným 

materiálem? 

PŘEHLED DŮLEŢITÝCH POJMŮ                                                        

                                                                                                                       
 vzdušná pojiva 

 hydraulická pojiva 

 vzdušné a hydraulické vápno 

 hašení vzdušného vápna 

 tuhnutí pojiv 

 pevnost cementu                                                    

 objemová stálost 

 volně loţená pojiva 
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SHRNUTÍ                                                                                               

                                                                                                             
 

Vzdušná pojiva tuhnou a tvrdnou na vzduchu. 

Hydraulická pojiva tuhnou a tvrdnou nejen na vzduchu, ale i pod vodou. 

Pojivo je součástí základního spojovacího materiálu – malty.    
Vzdušné a hydraulické vápno, sádra a cement jsou základní pojiva. 
Při hašení vzdušného vápna musíme dbát přísných bezpečnostních opatření. 
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3. MALTY, MALTOVÉ SMĚSI, STAVEBNÍ TMELY A 

LEPIDLA 

 

                                                                                            
CÍLE 

 
Po nastudování této kapitoly dokážete: 

 popsat druhy malt 

 popsat výrobu malt 

 popsat sloţení malt 

 určit pouţití malt 

 popsat dopravu malty na staveništi 

 rozlišit druhy suchých maltových směsí 

 popsat přípravu suchých maltových směsí 

 vysvětlit pouţití suchých maltových směsí 

 rozlišit druhy tmelů a lepidel 

 popsat přípravu tmelů a lepidel 

 vysvětlit pouţití tmelů a lepidel 

 

3.1 ROZDĚLENÍ A OZNAČOVÁNÍ MALT, SLOŢKY MALT 

 

Rozdělení malt podle účelu (pouţití) 

 pro zdění 

 pro výrobu keramických dílců 

 pro omítky 

 stykové 

 pro spárování pro kladení dlaţby 

 pro obklady 

 pro speciální účely (např. pokrývačské, sanační, stěrkové) 

 

Rozdělení základních malt podle pojiva 

 malta vápenná, označení MV 

 malta vápeno-cementová, označení MVC 

 malta sádrová, označení MS 

 malta cementová, označení MC 

 

Značka MV znamená např. malta vápenná, to je její označení podle pouţitého pojiva a za 

kaţdou značkou následuje číslo, např. MV 0,4. Toto označení znamená, ţe tato malta vápenná 

má pevnost od 0,4 MPa do 1 MPa. Této pevnosti dosáhne malta po 28 dnech tvrdnutí. 

 

Podle způsobu a místa výroby rozlišujeme malty 

 

 klasicky vyráběné z daných surovin na stavbě 

 zamíchané na stavbě z průmyslově vyráběných suchých maltových směsí 
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Tab. 5: Sloţky malt 

 

Sloţky malt Stavební materiál 

 

POJIVO 

 

Vápno, cement, sádra 

  

PLNIVO Přírodní (písek), umělé (struska) 

  

PŘÍSADY Plastifikátory, barvy, zpomalovače 

tuhnutí, urychlovače tuhnutí 

 

VODA 

 

Musí být vţdy ČISTÁ 

 

 

3.2 DRUHY MALT, VÝROBA A POUŢITÍ 
 

V  současné době se stále ještě pouţívá klasická výroba malt z jednotlivých sloţek, avšak 

stále více se pouţívají průmyslově vyráběné suché maltové směsi, které zedníkům značně 

usnadňují a urychlují práci s přípravou malty. 

 

Vápenná malta 

 

Sloţení: vápno + písek + voda 

 

Druh: MV 0 mícháme v poměrech 1 : 6, 1 : 5, 1 : 4 

 MV 0,4 mícháme v poměru 1 : 3 

 

Výroba: ruční: 

na pevné podloţce nebo v kolečku promícháme nejprve suchou směs (vápno +  písek), jsou-li 

zrna písku řádně obalena vápnem, přidáváme vodu a opět promícháme. 

 strojní: 

při strojní výrobě směsi v míchačce postupujeme opačně. Nejprve do míchačky nalijeme vodu 

a přidáme vápno, zamícháme a postupně přidáváme písek. Dbáme na to, aby doba míchání 

byla dostatečná, min. 2 minuty. 

 

Pouţití: vnitřní omítky, méně namáhané zdivo, štukové omítky (povrchová úprava) 

 

Vápeno-cementová malta 

 

Sloţení: vápno + cement + písek + voda 

 

Druh: MVC 1 - mícháme s menším mnoţstvím cementu neţ vápna 

 MVC 2,5 - mícháme s větším mnoţstvím cementu neţ vápna 

 

Výroba: ruční: 

promícháme zvlášť vápno a vodu, poté cement s pískem, a tuto směs postupně přidáváme do 

vzniklého vápenného mléka. 
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 strojní: 

do míchačky napustíme vodu a přidáme vápno, postupně přidáváme písek a cement. Při 

míchání MVC záleţí na tom, jaké pevnosti pouţijeme cement, zda 250 nebo 325 a na tom, 

zda pouţijeme vápennou kaši, vápenný hydrát nebo hydraulické vápno. 

 

Pouţití: více namáhané zdivo, na venkovní a vnitřní omítky 

 

Cementová malta 

 

Sloţení: cement + malé mnoţství vápna + písek + voda 

 

Druh: MC 5 - mícháme na 200 kg cementu 75 kg vápna 

 MC 10 - mícháme na 350 kg cementu 30 kg vápna 

 MC 15 - mícháme na 400 kg cementu 40 kg vápna 

(tyto hodnoty uvaţujeme na výrobu 1 m
3
 směsi). 

 

Výroba: Stejné jako u vápenné malty. Opět lze zpracovávat ručně nebo strojně. Nejprve 

promícháme suchou směs (cement, vápno, písek), a potom postupně přidáváme vodu aţ do 

vytvoření plastické směsi. 

 

Pouţití: velmi namáhané zdivo, podklad pro dlaţbu a obklady, cementové pálené 

omítky 

 

Sádrová malta 

 

Sloţení: rychle  tuhnoucí  sádra  +  velmi malé mnoţství vápna  +  voda (chybí plnivo) 

Pro zpomalení tuhnutí pouţijeme pomalu tuhnoucí sádru nebo přidáme zpomalovač tuhnutí 

(klihová voda). 

 

Výroba: Do nádoby s vodou se nasype sádra a to jen takové mnoţství, které lze ihned 

zpracovat. Po zpracování je potřeba vţdy nádobu vyčistit od tvrdých zbytků. 

 

Pouţití: jemné vnitřní omítky, na omítky s plastickými ozdobami 

 

Vápeno-sádrová omítka 

 

Sloţení: 1 díl pomalu tuhnoucí sádry + 2 díly vápenné malty pro omítky 

 

Pouţití: hrubé sádrové omítky 

 

 

3.3 SUCHÉ MALTOVÉ SMĚSI 
 

Suché maltové směsi představují pro současné stavebnictví velké mnoţství výhod: 

 směs je připravena ve správném poměru 

 do směsi se přidává pouze voda 

 výrobky jsou zkoušeny státem uznávanými akreditačními zkušebnami 

 zrychluje se příprava směsi 
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 směs lze namíchat pomocí ponorného míchadla a elektrickou vrtačkou, 

nepotřebujeme stavební míchačku 

 

V současné době je stavební trh zaplaven velkým mnoţstvím výrobců nejen zahraničních, 

jejichţ výrobny se nacházejí na českém území – Lafarge, Knauf, Hasit. Na trhu jsou však 

dostupné hlavně výrobky českých výrobců – Českomoravský cement, Krkonošské 

vápenky. Kunčice, PS-MIX Košťaty u Teplic. 

 

Výrobní programy výrobců jsou velmi podobné: 

 zdící malty 

 štuky 

 malty pro ruční zpracování 

 malty pro strojní zpracování 

 betony 

 sanační omítky 

 spárovací tmely a lepidla 

 tmely 

 samonivelační hmoty 

 

Suché maltové směsi se na stavbu dodávají buď pytlované a to v pytlích ze sedmi vrstev na 

dřevěných přepravkách. Pokud se jedná o velkou stavbu, je moţno poţádat výrobce  

o zapůjčení velkého zásobníku, který bude během stavby doplňován. Zásobníky se přepravují 

speciálními automobily. 

 

3.4 SPECIÁLNÍ MALTY 
 

Šlechtěné malty 

 

Průmyslově připravené suché směsi, které se stavbě rozmíchají s vodou. Směsi jsou vyrobeny 

z bílého cementu, vápenného hydrátu, podle zrnitosti dávkovaného praného písku a přísad, 

které sniţují hmotnost omítky a zvyšují vodoodpudivost. Jedná se o směsi pro strukturované  

(škrábané) omítky, pro stříkané omítky a také na břizolitové omítky v barvě přírodní ale i 

barvené. (výrobci : Calofrig a.s., HASIT a.s.). 

 

Šamotové malty 

 

Míchají se z jemně mletého šamotu s přidáním vodního skla. Pouţívají se ke zdění 

šamotových tvarovek a ke spárování šamotového zdiva. 

 

Barytová malta 

 

Zabraňuje pronikání rentgenových paprsků. Omítka z barytového olovnatého písku vytváří 

izolační clonu ve třech vrstvách. 

 

Perlitová malta 

 

Vytváří účinnou izolaci stěn proti únikům tepla. Přírodní perlit (hornina sloţená z drobných 

zrn sopečného skla rozprášeného sopečnými výbuchy) se drtí a pálí a tak nabývá aţ 12 krát na 



30 

 

objemu. Vzniká expandovaný lehký sypký materiál jako plnivo do malt a betonů. Je velmi 

nenasákavý a lehký, a proto se obtíţně zamíchává do směsi. 

 

Sloţení  1 m
3
 perlitové malty: 

 

 expandovaný perlit EP/150  1,35 m
-3 

 cement portlandský 32 100 kg  

 vápenná kaše 150 l 

 voda cca 450 l   

 

Sanační malty 

  

Průmyslově vyráběné omítky určené pro sanaci jsou speciální skupinou maltových směsí. 

V naší republice je v současnosti mnoho objektů ve špatném technickém stavu a hlavně u 

starších a historických budov buď úplně chybí, nebo je nedostatečná hydroizolace, a tak 

dochází ke vzlínání vlhkosti zdivem a tuto je potřeba odstranit. A tady pomohou sanační 

omítky 

 

Princip sanačních omítek 

 

Omítka usměrňuje pohyb vlhkosti ve zdivu a její přeměnu na vodní páru. Zároveň zamezuje 

výskytu solí na povrchu omítky tím, ţe je zachytí v pórech malty. Sanační malty se od 

běţných omítek liší svou velkou pórovitostí. Póry jsou větší, stěny pórů bývají 

hydrofobizovány, a tím zamezují kapilární vzlínavosti vlhkosti. K povrchu vystupuje pouze 

vodní pára a krystalická zóna se posunuje z povrchu omítky do pórů, kde se uzavírají 

krystalické soli z vlhkého zdiva 

 

Obr. 5 : Schéma vzlínání vlhkosti zdivem 
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Příprava podkladu pod sanační omítky 

 

Vlhký objekt musí být zbaven staré omítky a to do výše 1 m nad viditelnou vlhkostí. Spáry 

mezi cihlami vyškrábeme a odkrytou část očistíme ocelovým kartáčem. Takto odkryté zdivo 

necháme vysychat a potom nanášíme dle pokynů výrobce jednotlivé vrstvy sanačních omítek 

(obr.5)  

 

Vysvětlivky k obr. 5:  

 

MCO – 1 sanační odvlhčovací omítka, pro vnitřní a vnější pouţití 

MCO - 2  sanační postřik (špric) pod omítku MCO – 1 

MOJ           sanační odvlhčovaní štuk 

MHV – 1   sanační omítka na sokly, opěrné zdi 

MHV – 2    sanační základní omítka jako podklad pod MHV – 1  

 

 

3.5 STAVEBNÍ TMELY 

 
Stavební tmely se podobně jako suché maltové směsi dodávají na stavby předem připravené a 

stačí jen přidat vodu. Dodávají se v pytlích po 25 kg nebo také v autocisternách. 

 

MCT 500 – Tmel k lepení obkladů a dlaţeb 

 

Výrobce:                       PS – MIX, s.r.o. 

 

Vlastnosti a pouţití:    Jedná  se o mrazuvzdorný stavební  tmel, který je určen  pro lepení  
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                                       obkladů, dlaţeb a desek z přírodního kamene na omítky. Je vhodný 

                                       také jako tenkovrstvá zdící malta. 

 

Zpracování:                 Tmel rozmícháme s dávkou vody ( na 25 kg 5 l vody ) elektrickou 

                                       vrtačkou s upnutým míchacím nástavcem. Po 15 minutách znovu   

                                       promícháme, natáhneme hladítkem na plochu a upravíme ozubenou 

stěrkou. Na tmelovou plochu přikládáme obkládačky, lehce je 

zaklepeme gumovou paličkou. Doba zpracovatelnosti tmele je cca 2 

hodiny. 

 

Balení a skladování: V papírových pytlích s PE vloţkou po 25 kg, na paletě je 900 kg., 

paleta je chráněna PE fólií. Skladujeme v suchu, chráníme před 

vlhkem, záruční doba je 6 měsíců. 

 

MCT 510 – Tmel k lepení pórobetonových obkladů 

 

Výrobce: PS – MIX, s.r.o. 

 

Vlastnosti a pouţití:  Mrazuvzdorný průmyslový tmel, určený pro tenkovrstvé lepení 

pórobetonových bloků HEBEL nebo YTONG. Je bílé barvy, lze jej 

pouţít také na lepení obkladů a stěrkování 

 

Zpracování: Rozmícháme stejně jako MCT 500 a nanášíme zubatou lţící po celé 

ploše pórobetonových dílců na suchý a čistý podklad. 

 

Balení a skladování: V papírových pytlích s PE vloţkou po 25 kg na paletách. Skladujeme 

v suchu, chráníme před vlhkem, záruční doba je 6 měsíců. 

 

MCT 530 – Tmel stavební flexibilní 

 

Výrobce:  PS – MIX, s.r.o. 

 

Vlastnosti a pouţití: Jedná se o pruţný tmel, který se pouţívá všude tam, kde dochází 

k tepelným změnám a do vlhkého prostředí. Pouţívá se pro lepení 

dlaţby na podlahové vytápění, balkóny a lodţie. 

 

Balení a skladování: V papírových pytlích s PE vloţkou po 25 kg na paletách. Skladujeme 

v suchu, chráníme před vlhkem, záruční doba je 6 měsíců. 

 

Stavebních tmelů je na našem trhu velké mnoţství, mají podobné sloţení a podobné pouţití, 

liší se pouze výrobci těchto tmelů. 

 

 

3.6 STAVEBNÍ LEPIDLA 

 
OTAVIT 465 – Stavební lepidlo 

 

Výrobce:  HASIT 
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Vlastnosti a pouţití: Jedná se o vodotěsné lepidlo na keramické obkladové materiály, které 

jsou určenyna obkládání stěn a podlah ve vnitřním prostředí. Max. 

tloušťka vrstvy je 5 mm a vydatnost 2 – 3 kg/m
2
. 

 

Balení a skladování: V papírových pytlích s PE vloţkou po 25 kg na paletách. Skladujeme 

v suchu, chráníme před vlhkem, záruční doba je 6 měsíců. 

 

CL – S – Cementové lepidlo 

 

Výrobce:  KNAUF 

 

Vlastnosti a pouţití: Jedná se o cementové lepidlo, má standardní kvalitu a pouţívá se na 

lepení obkladů a dlaţby, vhodné k pouţití venku i uvnitř. Lze vyuţít 

jako tenkovrstvá zdící malta pro zdění tvárnic YTONG, HEBEL. 

 

Balení a skladování: V papírových pytlích s PE vloţkou po 25 kg na paletách. Skladujeme 

v suchu, chráníme před vlhkem, záruční doba je 6 měsíců. 

 

 

 

 

 

 

CL – F  - Cementové lepidlo 

 

Výrobce: KNAUF  

 

Vlastnosti a pouţití: Jedná se o cementové lepidlo, má vysokou kvalitu, je mrazuvzdorné a 

pouţívá se na lepení dlaţby a obkladů jak venkovních, tak vnitřních. 

Dále je moţno pouţít toto lepidlo na lepení tepelných izolací a 

armovacích rohoţí. 

 

Balení a skladování: V papírových pytlích s PE vloţkou po 25 kg na paletách. Skladujeme 

v suchu, chráníme před vlhkem, záruční doba je 6 měsíců. 

 

Také stavebních lepidel se vyrábí více druhů, které mají podobné sloţení, liší se pouze  

výrobci lepidel. 

 

3.7 NIVELAČNÍ HMOTY 
 

Pouţívají se na vyrovnávání nerovných povrchů pod podlahovou krytinu. V současnosti jsou  

tyto hmoty tzv. samonivelace. Dodaná suchá směs se smíchá s vodou, tato směs se 

rovnoměrně rozprostře po celé opravované ploše a hmota se sama rozlije a vytvoří naprosto 

rovný povrch. 

 

BP 3 – Cementová stěrková hmota 

 

Výrobce: KNAUF 
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Vlastnosti a pouţití:  Jedná se o samonivelační cementovou stěrku pro vyrovnávání betonů 

v tl. 1 – 8 mm. 

 

Balení a skladování:  V papírových pytlích s PE vloţkou po 25 kg na paletách. Skladujeme 

v suchu, chráníme před vlhkem, záruční doba je 6 měsíců. 

 

OTAVIT 960 – Litá samonivelační podlaha 

 

Výrobce:  HASIT 

 

Vlastnosti a pouţití: Jedná se o samonivelační litou podlahu určenou pro vnitřní účely. 

Pouţívá se na velké plochy pod plovoucí podlahy a pro podlahy 

s podlahovým vytápěním. 

 

Balení a skladování:  V papírových pytlích s PE vloţkou po 25 kg na paletách. Skladujeme 

v suchu, chráníme před vlhkem, záruční doba je 6 měsíců. 

 

ip 86 K – Samonivelační potěr 

 

Výrobce: ČESKOMORAVSKÝ CEMENT 

 

Vlastnosti a pouţití: Jedná se o samonivelační potěr, má výbornou tepelnou vodivost a 

proto se pouţívá jako potěr na izolační vrstvy, pod plovoucí podlahy 

a na vyhřívané podlahy. Po potěru lze jiţ po 24 hodinách chodit a 

zatíţit jej můţeme po 3 dnech tuhnutí a tvrdnutí. 

 

Balení a skladování:  V papírových pytlích s PE vloţkou po 25 kg na paletách. Skladujeme 

v suchu, chráníme před vlhkem, záruční doba je 6 měsíců. 

 

 

ÚKOLY                                                                                                  
 

1. Řekněte si, jaké výhody poskytuje pouţívání suchých maltových směsí, tmelů a lepidel a 

porovnejte to s klasickou výrobou malt. Poznatky si zapište do sešitu. 

2. Navštivte v místě bydliště prodejnu stavebnin a vyţádejte si propagační materiály výrobců 

suchých maltových směsí, tmelů a lepidel. Porovnejte nabídky firem a zjistěte ceny 

materiálů. 

3. Pokuste se najít ve svém okolí starou budovu, na které se provádějí sanace vlhkého zdiva a 

zjistěte, jakou metodu stavebník pouţívá a zjištěné poznatky zapište do sešitu. 

4. Zjistěte, zda ve vašem okolí nebyla pouţita samonivelační hmota. Pokud ano, získané 

informace o provádění a účelu stavby si poznačte do sešitu. 

5. Do sešitu si poznačte názvy materiálů, které jste našli ve vašich stavebninách, poznačte si 

jejich vlastnosti a pouţití.    

                                                                                                  

OTÁZKY                                                                                                   
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1. Vyjmenuj základní sloţky malt a popiš jaké vlastnosti musejí mít. 

2. Jak rozdělujeme malty podle pouţití. 

3. Jak rozdělujeme malty podle pouţitého pojiva.  

4. Co to jsou suché maltové směsi a jak nám pomáhají ve stavebnictví 

5. Co to je sanace mokrého zdiva a popiš princip 

6. K čemu slouţí stavební tmely a lepidla, kde se vyuţívají. 

  

PŘEHLED DŮLEŢITÝCH POJMŮ                                                                 

 

 malta jako spojovací materiál 

 tradiční malty 

 suché maltové směsi 

 speciální malty 

 sanační malty 

 stavební tmely 

 stavební lepidla 

 samonivelace 

 

 

 

 

 

SHRNUTÍ                                                                                                  

 

 

Suché maltové směsi usnadňují a urychlují stavební práce. 

Tradiční malty rozdělujeme hlavně podle pouţitého pojiva. 

Sanační malty pouţíváme při odstraňování vlhkosti ze stávajícího zdiva. 

Samonivelace je schopnost materiálu rozlít se rovnoměrně po povrchu a dokonale ho 

vyrovnat. 
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4. KERAMICKÉ MATERIÁLY 

CÍLE                                                                                                             

 
Po prostudování této kapitoly dokážete: 

 rozeznat druhy cihlářských výrobků 

 vyjmenovat moţnosti pouţití cihlářských výrobků 

 popsat výrobu cihlářských výrobků 

 rozeznat druhy materiálů pro obklady a dlaţby 

 vyjmenovat moţnosti pouţití obkladů a dlaţeb 

 popsat výrobu obkladů a dlaţeb 

 popsat druhy výrobků pro zdravotní keramiku a kanalizaci 

 vysvětlit moţnosti pouţití jednotlivých druhů zdravotní keramiky a výrobků pro   

             kanalizaci 

 

4.1. CIHLÁŘSKÁ VÝROBA 

 
Cihlářská výroba je jednou z nejstarších profesí a v dřívějších dobách se jednalo o ruční 

výrobu z obyčejné pálené hlíny. Cihlářské výrobky představují klasický stavební materiál pro 

pozemní stavby, vyznačují se tradicí, estetikou a kvalitními vlastnostmi. V současné době se 

zaměřuje cihlářská výroba na výrobky větších formátů s kvalitnější povrchovou úpravou a na 

pestrost a komplexnost sortimentu. Technologie spočívá ve zpracování a vyformování výlisků 

z plastického těsta, jejich vysušení a následném vypálení. V dřívějších dobách se cihly 

vyráběly ručně z obyčejné hlíny, která se navlhčila, prohnětla a plnila se do dřevěných forem 

tzv. kadlubů. Na slunci se nechala cihla řádně vysušit, ale nevypalovala se. Naši předci 

takovouto cihlu nazývali vepřovice. 

 

Suroviny, těţba a úprava surovin 

 

Keramické suroviny se dělí na tvárlivé a netvárlivé.  

 

Tvárlivé suroviny poskytují po rozdělání s vodou těsto schopné tvarování a jeho následné 

zpevnění sušením a výpalem. Jedná se o jílovité materiály. 

 

Netvárlivé suroviny upravují směsi při vytváření, sušení a pálení. Současně ovlivňují 

strukturu vypáleného střepu. Jsou přírodní nebo průmyslové odpady. Dělí se podle funkce: 

- ostřiva ovlivňují tvárlivost těsta a jeho chování během sušení a pálení (smrštění, teplota 

slinutí, deformace  

- lehčiva sniţují objemovou hmotnost vypáleného střepu (po vyhoření vytvoří ve střepu  

póry) 

- taviva jsou látky, které přispívají ke snazšímu zhutnění střepu a ke sníţení teploty výpalu  

(ţivec, trachyt, různá skla) 

Po výpalu se poţaduje stejnoměrná červená barva výrobku. 

 

Těţba surovin na výrobu cihlářských výrobků se provádí převáţně povrchově a vţdy 

v blízkosti cihelny. Nejčastěji se pouţívají korečková rypadla, která při těţbě pracují do 

hloubky. Natěţená hlína se halduje a poté se nechává v odleţárnách odleţet.  
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Před vytvářením cihel je nutno hlínu řádně zpracovat v kolovém mlýně a dokonalé promísení 

ukončíme ve válcovém mlýně. Řádně promísenou hlínu lisujeme ve šnekovém lisu. Lis končí 

formou, tzv. ústím, které dodává cihle tvar a ocelovou strunou se jednotlivé cihly oddělují. 

 

Cihly se automaticky nakládají na kovové rámy a pomocí etáţových vozíků jsou dopravovány 

do komorových nebo tunelových sušáren. Zde se vysušuje z cihel přebytečná voda za 

přístupu horkého vzduchu, který je dodáván jako odpadní teplo z pecí. 

 

Vysušené cihly vypalujeme v tunelových pecích, které jsou vytápěny elektřinou, ve větší 

míře zemním plynem. Teplota vypalování je v rozmezí 900 – 1000° C. 

 

 

Obr. 5: Kolový a válcový mlýn 

 

 
 

 

 

Obr. 6: Šnekový lis 
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Obr. 7: Tunelová pec 

 

 
 

Doprava a skladování cihlářských výrobků 

 

Na stavbu se cihlářské výrobky dopravují řádně vyrovnané na paletách, zabezpečené 

ocelovými sponami a to převáţně nákladními automobily nebo po ţeleznici. Ve skladu nebo 

na stavbě jsou sundávány pomocí vysokozdviţných vozíků nebo jeřábem. Pokud vykládáme 

na stavbě, je praktické, kdyţ se rozvezou palety kolem stavby tak, jak se materiál bude 

zpracovávat. Pokud se materiál ukládá do skladu, musí být sklady řádně zabezpečeny, musí 

být suché a odolné proti povětrnostním vlivům. V ţádném případě se nesmí cihlářské výrobky 

skladovat na otevřeném prostranství. Ve skladech rozdělíme cihlářské výrobky podle 

jednotlivých druhů a výrobců. 

 

4.2. DRUHY CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 

 
Cihlářské výrobky se vyrábějí v mnoha druzích, liší se tvarem a rozměry. Podle pouţití je dělí 

do skupin: 

 

 prvky pro svislé konstrukce 

 prvky pro vodorovné konstrukce 

 pálená střešní krytina 

 cihelné dlaţdice a obkládačky 

 pálené prvky pro speciální účely 

 antuka 

 keramická prefabrikace 

 

Typickými představiteli cihlářské výroby jsou prvky pro svislé a vodorovné konstrukce. 

Pouţití těchto materiálů při stavbě díla přináší zjednodušení a zrychlení stavění. Výrobci 

zdících prvků vyrábějí širokou škálu výrobků od klasické cihly po nejnovější tvarovky 

s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi. 

 

4.3  PRVKY PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 
 

Zdící materiály se dělí na dvě skupiny a to na tradiční a inovované zdící prvky. Tradičním 

zdícím prvkem jsou především cihly. 

Plné cihly CP se vyrábějí ve velkém formátu 290 x 140 x 65 mm nebo v malém formátu 250 

x 120 x 65 mm. Jsou stále pouţívaným klasickým stavebním materiálem, ze kterého se tvoří 
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klasické cihelné vazby jako technologický základ dovedností zedníka. Většinou se pouţívaly 

pro nosné zdivo o tloušťce 450 mm a 300 mm. Zdivo je hmotné, pracné, vyznačuje se velkou 

spotřebou malty i zdících prvků a tedy velmi neekonomické. Také tepelně izolační vlastnosti 

cihel plných neodpovídají současným poţadavkům na nosné obvodové zdivo, ale stále se 

pouţívají na zdění reţného neomítaného zdiva a to cihly s pevnostní značkou P 25, které jsou 

odolné proti mrazu. 

 

Obr. 8: Cihla plná 290 x 140 x 65 mm 

 

 
 

Tab. 5 : Spotřeba plných cihel a malty na 1 m2 zdiva 

 

Rozměry 

cihel 

( mm ) 

Výrobní tloušťka 

zdiva bez omítky 

( mm ) 

Spotřeba cihel  

( ks m
-2

 ) 

Spotřeba malty 

( m
3
 m

-2
 ) 

 450 133 0,089 

290 x 140 x 

65 

300 89 0,055 

 150 44 0,024 

 100 22 0,007 

 

Příčkovky podélně děrované jsou většinou dvou- a tříděrové. Pouţívají se výhradně pro 

nenosné výplňové zdivo a na příčky. Mají malou pevnost v tlaku. 

 

Obr. 9: Podélně děrované příčkovky 

a – tříděrová o tloušťce 40 mm, b – dvouděrová o tloušťce 65 mm  
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Inovované keramické tvarovky byly vyvinuty hlavně proto, aby splnily zvýšené nároky na 

tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí. Vyrábějí se ve větších formátech a šetří 

tak mnoţství zdících prvků, nosné zdivo můţe být menší tloušťky, mezi zdícími prvky jsou 

menší spáry a spár je méně a tím je zdění z těchto prvků ekonomičtější a rychlejší. Nosné 

obvodové zdivo musí splňovat poţadavky na pevnost, tepelnou izolaci, mají chránit vnitřní 

prostor před mrazem, vlhkem a hlukem a také před poţárem. V současné době se na trhu 

objevují cihelné tvarovky větších rozměrů, které splňují tyto poţadavky. Jsou to například 

tvarovky systému POROTHERM, HELUZ, KLIMABLOC, KERATHERM, THERMOPOR, 

NOVATHERM, ECOTON, které všechny se vyrábějí  v provedení P + D ( pero a dráţka ), 

 u kterého se nemaltuje styčná spára, protoţe tvarovky do sebe zapadají a tvoří tak pevný 

celek. Nejnovějším výrobkem na trhu jsou tzv. broušené cihelné bloky, u kterých se 

nepouţívá klasická malty, ale tenkovstvé maltové směsi, které se nanášejí speciálním nářadím 

pouze na loţnou spáru. Díky tomu se minimalizují tepelné ztráty a vznik tepelných mostů. 

Kaţdý výrobce dodává kompletní program výrobků pro zhotovení hrubé stavby a tím 

umoţňuje rychlé, ekonomické a snadné stavění. 

 

 

Obr. 10: POROTHERM 44 P + D                                          POROTHERM 44 K P + D 

 

 

 

 
 

Obr. 11: POROTHERM 36,5 P + D                        POROTHERM 36,5 K P + D 
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POROTHERM 30 P + D                                         POROTHERM 30 R P + D - rohová          

      

 

              
            

 

Obr. 12: Příčkovky 

 

 

POROTHERM 11,5 P + D                                     POROTHERM 14 P + D 

   

                                            
             

POROTHERM 17,5  P + D                                       POROTHERM 8 P + D 

 

                             
 

 

http://www.wienerberger.cz/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/Page/CallGallery05&sl=wb_cz_home_cs&pn=1&cid=1148300413072&c=SR_Product&img=MAIN
http://www.wienerberger.cz/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/Page/CallGallery05&sl=wb_cz_home_cs&pn=1&cid=1148300413072&c=SR_Product&img=MAIN
http://www.wienerberger.cz/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/Page/CallGallery05&sl=wb_cz_home_cs&pn=1&cid=1148300413072&c=SR_Product&img=MAIN
http://www.wienerberger.cz/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/Page/CallGallery05&sl=wb_cz_home_cs&pn=1&cid=1148300413072&c=SR_Product&img=MAIN
http://www.wienerberger.cz/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/Page/CallGallery05&sl=wb_cz_home_cs&pn=1&cid=1148300413072&c=SR_Product&img=MAIN
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Obr. 13: Příklady skladby ostění, doporučené výrobcem 
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Obr. 14: Příklady vazby rohu z tvarovek POROTHERM 36,5 a 44 P + D 
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4.4  PRVKY PRO VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

 
Pro montované keramické stropy se pouţívají stropní vloţky MIAKO nebo SIMPLEX, 

které se ukládají mezi stropní nosníky. Součástí výrobního programu jsou také věncovky. 

Montované stropy se skládají na stavbě a zalévají se betonem a tím se vytvoří celistvá stropní 

konstrukce. Tyto stropy lze montovat bez pouţití jeřábu, ručně. 

Ke starším výrobkům stropních keramických nosníků patří desky HURDIS, mají rozměry 

1 090 x 250 x 80 a 1 190 x 250 x 80 mm a vyrábějí se s rovnými ( CSD1 – HURDIS ) nebo 

šikmými ( CSD2 – HURDIS ) čely. Kladou se zpravidla na spodní přírubu ocelových I 

nosníků do malty nebo pomocí speciální keramické patky, která se uloţí na spodní přírubu 

ocelového I nosníku. Pro montáţ stropu z desek CSD2 – HURDIS se šikmými čely lze pouţít 

také předpínané ţelezobetonové nosníky HATTRICK. Před zalitím stropu z desek HURDIS 

je nutné vţdy poloţit na desky nepískovanou lepenku jako dilatační vrstvu, abychom 

zabránili pozdějšímu praskání stropních desek.  

 

 

Obr. 15: Příklady provedení stropu z desek HURDIS  CSD-1, CSD-2 

 

 
 

Konstrukce stropních keramických panelů je obdobná jako konstrukce montovaných 

keramických stropů, liší se však druhem pouţitých tvarovek (INOVA, ARMO, FEST, 

MIAKO, BK, STL), a tím, ţe panely  jsou vyráběny v továrnách a na stavbu jsou dovezeny 

jako hotový výrobek. Keramické tvarovky se vyskládají do formy, vloţí se výztuţ a celá 

forma se zalije betonem. Vytvoří se tak ţelezobetonový panel s keramickým jádrem. Strop 

z keramických stropních panelů je nutno montovat pomocí jeřábu 
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Obr. 16: Desky HURDIS CSD-1 s rovným čelem a HURDIS CSD-2 se šikmým čelem a 

keramická patka 
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Obr. 17: Skladba stropu s pouţitím desek HURDIS CSD-2 a s ŢB předpínanými nosníky 

HATRICK 

 

 
 

Cihelné překlady doplňují program výrobků vodorovných konstrukcí. Pouţívají se nad 

všechny otvory, které projektant navrhl (nad okna, dveře, vrata, průchody).  Pouţívají se 

překlady POROTHERM 7 nebo ploché překlady POROTHERM. Na různé tloušťky zdiva 

výrobce doporučuje skladby překladů včetně umístění tepelné izolace v nadpraţí nosných 

obvodových zdí. Překlady jsou vyztuţeny a u překladů POROTHERM 7 výrobce označuje 

spodní část překladu a to proto, aby nedošlo ke špatnému uloţení překladu a tím ke špatné 

nosnosti prvku. Ve spodní části je uloţena silnější výztuţ. 
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Obr. 18: Překlad POROTHERM 7 

 
 

Obr. 19: Nadpraţí v obvodové nosné zdi tl. 440 mm z překladů POROTHERM 7 

 

 
 



48 

 

Obr. 20: Příklady skládání plochých překladů POROTHERM na různé tloušťky zdiva 
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Obr. 21:  Řez stropem Porotherm s keramickými vloţkami MIAKO 

 

 
 

 
Obr. 22: Keramický nosník POT se stropní keramickou vloţkou MIAKO 
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4.5 STŘEŠNÍ KRYTINA 
 

Cihlářské závody dodávají různé druhy střešní krytiny : 

 

 tašky taţené bobrovky 

 tašky raţené prejzové 

 tašky taţené dráţkové 

 tašky raţené dráţkové 

 hřebenáče hladké a dráţkové 

 

Střešní krytina se pouţívá jako střešní plášť pro střechy se sklonem nad 35° a pro nadmořskou 

výšku staveb do 400 m. 

 

Taţená taška bobrovka se můţe pouţít při provedení dvojité korunové krytiny nebo 

šupinové krytiny aţ do výšky 600 m n. m. Taţená taška bobrovka má hladkou nebo 

rýhovanou lícní plochu. Na spodní straně je nos pro zavěšení na latě. Je vhodná ke krytí střech 

od sklonu 35°.  

 

Obr. 23: Taţená střešní taška bobrovka 

 
 

Taţená dráţková taška se vyrábí několika variantách. Pokrývají se jimi střechy od sklonu 

40°.  

 

Obr. 24: Taţená dráţková střešní taška STANDART  
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Prejzová krytina se pouţívá většinou ke krytí historických budov pro sklon střešních ploch 

od 45° a do 400 m n. m. Krytina se skládá ze dvou prvků: háků ( korýtek ) a prejzů ( kůrek ).  

 

Hřebenáče slouţí ke krytí hřebenů a nároţí střech. Hladké hřebenáče kryjí střechy z tašek, 

dráţkové hřebenáče se pouţívají u střech z dráţkových raţených tašek. Pro prejzové krytiny 

se pouţívají speciální hřebenáče. 

 

Obr. 23: Hřebenáče: hladký obloukový, dráţkový a hladký lomený 

 

 
 

 

 

 

4.6 OSTATNÍ DRUHY CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 

 

Cihelné taţené obkladové pásky se vyrábějí v rozměrech 290 x 65 x 16 mm. Pouţívají se 

pro obklady vnitřního i vnějšího zdiva. Jsou odolné proti mrazu a uplatňují se u občanských a 

bytových staveb. 

 

Drenáţní trubky ( trativodky ) se dodávají průřezu kruhového nebo hranatého, ve tvaru 

osmiúhelníku nebo šestiúhelníku. Jejich délka je 333 mm a průměr mají 50, 65, 80, 100, 160, 

180 a 200 mm. Pouţívají se při odvodňování základů nebo odvodňovací práce v terénu. 

 

Stájové dlaţdice se pouţívají pro zhotovení lícové vrstvy keramických podlahových panelů 

do stájí, chlévů a také na dlaţby zhotovené klasickým způsobem, kladením do cementové 

malty. Na povrchu jsou opatřeny rýhami, které brání uklouznutí ustájených zvířat a umoţňují 

odvádění výkalů. 

 

Kanalizační cihly a klíny mají ostré nebo zaoblené hrany. Vyzdívají se z nich kanalizační 

šachty, stoky a kanály. Uplatňují se hlavně tam, kde je poţadována odolnost proti agresivním 

chemikáliím a kde by betonové výrobky nevyhověly. Cihly musejí být dokonale vypáleny 

z velmi kvalitní cihlářské hlíny. Musejí mít velkou pevnost v tlaku, odolávat povětrnostním 

vlivům a musejí být mrazuvzdorné. 
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Obr. 24: Stájové dlaţdice 

 

 
 

Plotovky jsou tvarovky určené k vytváření keramických ozdobných plotů. Vyrábějí se 

v několika vzhledových druzích a rozměrech. Nejpouţívanějším rozměrem je 200 x 200 x 113 

mm. 

 

Antuka je cihlářská drť vyrobená rozemletím cihlářského odpadu. Dodává se bez přísady 

nebo s přísadou 5 % hydraulického vápna. Jednotlivé frakce se smísí v takovém poměru, aby 

vytvořily pevnou, hladko a bezprašnou plochu atletických drah, hřišť a cest. Konečná barva 

povrchu je cihlově červená. 

 

Na komínové zdivo můţeme pouţít klasické cihly plné pálené, ale na komínovou hlavu 

pouţíváme cihly bílé, vyšší kvality. Komín lze vystavět z cihel, coţ je velmi pracné nebo lze 

pouţít komínové tvárnice s komínovými vloţkami. Komínové tvarovky vyrábí např. firma 

Schiedel, která je v současné době největším výrobcem komínových tvarovek. Pro stavbu 

vysokých továrních komínů kruhového průřezu se pouţívají komínové cihly, komínovky Cko 

o lícním průměru od 508 do 6300 mm. 

 

Obr. 25: Plotové tvarovky 
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Obr. 26: Komínová cihla                                           Obr. 27: Komínová tvarovka 

 

                     
 

 

 

ÚKOLY                                                                                                                                                                                                                                                                

 
1. Pomocí stavebnice Lego se naučte vystavět komín s jedním a dvěma průduchy na principu 

pouţití plných cihel. 

2. Pomocí stavebnice Lego se naučte vyskládat roh zdi 450 mm, napojování zdí 450 mm na 

300 mm a kříţení zdí 450 mm a 300 mm na principu pouţití plných cihel. 

3. Nakreslete si do sešitu cihelné vazby v měřítku 1 : 10 bez spar  - běhounovou vazbu, 

vazákovou vazbu, průběţnou zeď tl. 450 mm, 300 mm a 600 mm a vazbu pilíře 450 x 600 

mm a 600 x 600 mm a vazbu komínu s jedním průduchem 150 x 150 mm a se dvěma 

průduchy 150 x 150 mm. 

4.  Nakreslete si do sešitu cihlu plnou, několik základních tvarovek POROTHERM P + D. 

5.  Vypočítejte spotřebu CP na 1 m3 zdiva tl. 450 mm a spotřebu tvarovek POROTHERM 44 

P+D. Výsledky porovnejte. 

 

 

OTÁZKY                                                                                              

 
1. Co je to vepřovice a kadlub? 

2. Popiš postup výroby cihlářských výrobků. 

3. Jaké jsou rozměry cihly plné a jaký je rozdíl mezi cihlou plnou a tvárnicí? 

4. Jaké máme keramické stropy? 

5. Jak klademe stropní panely HURDIS, vloţky MIAKO? 

6. Jaký je rozdíl mezi montovaným stropem z keramických vloţek a keramických panelů? 

7. Jaké jsou další keramické výrobky? Popiš jejich pouţití. 
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PŘEHLED DŮLEŢITÝCH POJMŮ                                                 

 

 suroviny pro výrobu cihlářských výrobků – hlíny a jíly, lehčiva, ostřiva, voda 

 výroba cihel – těţba surovin, tváření, raţení, lisování, sušení a pálení 

 výrobky pro svislé konstrukce – cihly, cihelné tvarovky, příčkovky, věncovky 

 výrobky pro vodorovné konstrukce – stropní desky HURDIS, vloţky MIAKO,  

             překlady 

 komínové cihly a komínové tvárnice s komínovými vloţkami 

 střešní krytina – tašky a hřebenáče  

 ostatní cihlářské výrobky – obklady a dlaţdice, kanalizační cihly, antuka 

 

 

 

SHRNUTÍ                                                                                      

 

 

 

 

Cihlářské výrobky představují klasický stavební materiál pro pozemní stavby, vyznačují se 

tradicí, estetikou a kvalitními vlastnostmi  

Technologie spočívá ve zpracování a vyformování výlisků z plastického těsta, jejich vysušení 

a následném vypálení 

Cihla plná pálená je stále více nahrazována cihelnými tvarovkami, které mají větší rozměry 

a mají lepší tepelně izolační vlastnosti a jejich pouţití umoţňuje rychlejší vyzdívání, menší 

objem zdiva, méně spár a tudíţ i menší finanční náklady 

Výrobky pro vodorovné konstrukce také urychlují a zjednodušují proces výstavby, stropní 

konstrukce jsou lehčí a při pouţití stropních keramických panelů odpadá mokrý proces a 

povinná technologická přestávka 
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5. PŘÍRODNÍ A UMĚLÝ KÁMEN 
  

CÍLE                                                                                              

 
Po prostudování této kapitoly dokážete: 

 rozeznat druhy přírodního kamene 

 popsat vlastnosti přírodního kamene 

 popsat pouţití přírodního kamene 

 popsat pouţití umělého kamene 

 popsat pouţití a vlastnosti betonových materiálů 

 

5.1 PŘÍRODNÍ KÁMEN 

 

Přírodní kámen je nejstarším stavebním materiálem. Ve stavebnictví se po jednoduchém 

opracování vyuţívá jako stavivo nebo po úpravách drcením, mletím jako surovina pro výrobu 

jiných stavebních materiálů. 

 

Podle mnoţství nerostů, které kámen obsahuje, dělíme horniny: 

 jednoduché, které jsou sloţeny pouze z jednoho nerostu – křemen, vápenec, sádrovec 

 sloţené obsahují několik nerostů – ţula, pískovec, čedič 

Podle vzniku dělíme horniny do tří základních skupin:  

 

A) Vyvřelé horniny jsou sopečného původu a vznikly ztuhnutím roztavené směsi nerostů, 

lávy, hluboko pod zemským povrchem. Podle hloubky, ve které ke ztuhnutí došlo, dělíme 

horniny na hlubinné (ztuhly hluboko pod zemským povrchem), ţilné (ztuhly blízko pod 

povrchem a vytvořily ţíly) a výlevné (ztuhly velmi blízko pod povrchem nebo na povrchu, 

jedná se o horniny vzniklé sopečnou činností). 

 

Ţula patří mezi hlubinné vyvřelé horniny, je nejrozšířenějším druhem horniny a také 

nejpouţívanějším. Pouţívá se na dlaţební kostky rozličných velikostí, na kamenické výrobky 

jako jsou kvádry, obklady, schodnice, dlaţební desky, ale i jako hrubě obracovaný kámen na 

kyklopské zdivo. Ţula je velmi pevný kámen, světle šedé, šedé nebo načervenalé barvy. 

Zachovává si svůj vzhled a odolává povětrnostním vlivům.  

Syenit patří jako ţula mezi hlubinné vyvřelé horniny. Má stejné vlastnosti, vzhled i pouţití. 

Diorit je šedozelené aţ tmavozelené barvy, dobře se leští a proto se vyuţívá jako dekorační 

kámen. Patří také do skupiny hlubinných vyvřelin. 

Gabro má barvu tmavošedou aţ zelenočernou. Vyrábějí se z něj desky, sloupy a náhrobní 

kameny a desky.  

Čedič patří do skupiny vyvřelých výlevných hornin a je nejvíce vyuţíván ve stavebnictví. Má 

tmavošedou aţ černou barvu, jeho pevnost v tlaku j 400 MPa, u taveného čediče 600 MPa. 

Pouţívá se na výrobu štěrku kamenné drtě výborné jakosti a na stavební kámen. Z drceného 

čediče se tavením vyrábí čedičová vlna pro tepelné a zvukové izolace. 

 

B) Usazené horniny vznikly usazováním, zpevněním a stmelením částic různých nerostů, 

zvětralých hornin, zbytků různých odumřelých rostlin a schránek mrtvých mořských 
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ţivočichů nebo i chemickým vysráţením roztoků. Jsou pórovitější neţ vyvřelé horniny a jsou 

proto i méně pevné. 

 

Rozdělují se: 

 

 nezpevněné, sypké – písek, jíl, hlína, štěrk 

 zpevněné a stmelené – slepence a pískovce 

 chemického původu – sádrovec, travertin, anhydrit 

 organického, tudíţ ţivočišného nebo rostlinného původu – vápenec, rašelina, uhlí, 

asfalt, zemní plyn a ropa 

 

Nejpouţívanější usazené horniny jsou písky, štěrkopísky, vápenec, dolomity a méně pískovec, 

které patří mezi mechanické usazeniny: 

 

Písek obsahuje zrna křemene, ţivce, slídy a kopaný písek také hlinité, jílovité a humusovité 

příměsi. Je vhodný do malt. Říční písek praný je čistý bez příměsí a tvoří jemnou frakci 

kameniva do betonových směsí. Podle sloţení rozlišujeme písek křemenný, vápencový a 

dolomitový. 

 

Štěrkopísek vzniká smísením písku s většími úlomky hornin. Známe kopaný a těţený čistý se 

stejnými vlastnostmi jako písek. 

 

Tufy vznikly stmelením sopečného popela a často bývají promíseny s látkami nesopečného 

původu, jako jsou úlomky hornin a písku. Mají malou objemovou hmotnost, menší pevnost, 

větší pórovitost a jsou nasákavé. Díky těmto vlastnostem jsou vhodným plnivem do nepřímo 

lehčených betonů. 

 

Břidlice patří mezi velmi jemné usazeniny. Její barva je šedá aţ tmavošedá, velmi dobře se 

štípe na tenké desky. Této vlastnosti se vyuţívá k výrobě krytiny, která je pouţívána hlavně 

při rekonstrukcích historických objektů a památek. V současné době krytinu z břidlice 

nabízejí některé firmy jako luxusní výrobek. Břidlice se dále vyuţívá při výrobě obkladových 

desek. 

 

Dalšími horninami z této skupiny jsou chemické usazeniny. Patří sem například: 

 

Travertin, jehoţ barva je bělošedá aţ červenohnědá. Obsahuje velké póry, vzhledově je 

velmi dekorativní a zajímavý kámen. Dobře se leští, ale působením povětrnostních vlivů 

ztrácí lesk. Pouţívá se hlavně na vnitřní obklady. 

 

Sádrovec, je barvy bílé (alabastr), ale také šedé aţ černé. Alabastr se pouţívá na obklady, ale 

hlavně se sádrovec pouţívá na výrobu sádry. 

 

Magnezit se pouţívá na výrobu ţáruvzdorných výrobků. 

 

Další skupinou usazených hornin jsou organogenní usazeniny. Dělí se na biomechanické 

usazeniny a hořlavé usazeniny.  

 

Hlavním představitelem organogenních usazených hornin je vápenec. Vznikl mechanickým 

usazováním a zpevňováním vápenitých schránek a koster drobných mořských ţivočichů. 
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Pouţití vápence ve stavebnictví je velmi rozsáhlé, především se vyuţívá k výrobě vápna a 

cementu, nemletý slouţí k výrobě stavebního kamene, dlaţebních kostek, mozaiky, štěrku a 

drtí. 

 

Hořlavé usazeniny jsou humusové horniny a ţivice. Patří sem rašelina, všechny druhy uhlí, 

ale také asfalt, zemní plyn a ropa. Všechny tyto horniny vznikly usazováním organických 

zbytků hlavně rostlin a podle toho, k jaké reakci došlo, vznikly buď tuhé horniny nebo 

horniny v tekutém nebo plynném skupenství. 

 

C) Horniny přeměněné vznikly přeměnou vyvřelých nebo usazených hornin, vlivem 

vysokých teplot, tlaků, chemických látek, plynů a vodních par. Tyto změny negativně 

ovlivnily jejich vlastnosti a proto je jejich vyuţití ve stavebnictví velmi omezené. 

 

K uţitným přeměněným horninám lze zařadit rulu, vznikla přeměnou ţuly a má velmi 

podobné sloţení a vlastnosti. Další pouţívanou horninou z této skupiny je mramor, vznikl 

přeměnou vápence a dolomitu, objevuje se ve všech barevných odstínech od bílé aţ po 

černou. Je tvrdý, pevný, dobře se leští a opracovává. Vyuţívá se na obklady a dlaţby do 

reprezentativních prostor a v sochařství. V metru v Moskvě bylo vyuţito barevnosti mramoru 

k tomu, ţe jednotlivé stanice byly kaţdá jiné barvy a vznikly tak velmi unikátní prostory. 

 

Další přeměněné horniny, porcelanity, fylit, amfibolit se vyuţívají na výrobu drtí do omítek 

nebo plnivo do asfaltů. 

 

5.2 VLASTNOSTI PŘÍRODNÍHO KAMENE 
 

Vlastnosti kamene jsou velmi důleţité pro jeho pouţití ve stavebnictví. U stavebního kamene 

nás zajímá především:  

 Pevnost – souvisí s objemovou hmotností. Pevnost v tlaku je většinou vyhovující, 

dosahuje hodnoty kolem 500 MPa 

 Objemová hmotnost se uvádí v kg.m
-3

 a těţké horniny mají objemovou hmotnost 

větší neţ 1 800 kg.m
-3

, únosnost kamene je tedy vysoká 

 Kromě objemové hmotnosti a pevnosti se u stavebního kamene zjišťují tepelně 

izolační vlastnosti, lom, štěpnost, vryp, vzhled, tvrdost, pórovitost a hustota, 

nasákavost, mrazuvzdornost, puklinatost, odlučnost aj. 

 Odolnost proti ohni je u stavebního kamene oproti ostatním stavebním materiálům 

podstatně vyšší. Záleţí na sloţení kamene, pokud obsahuje kámen křemen, začíná se 

hornina přeměňovat jiţ při 550° C. Nejvyšší odolnost proti ohni má čedič, odolává 

teplotě aţ 900° C a přesto se taví a tavením se z něj vyrábějí čedičová vlákna a z nich 

se zpracovávají izolační rohoţe, desky a pásy, která se vyváţejí do celého světa. 

 Obrusnost se vyuţívá tam, kde bude materiál velmi namáhán. Velmi nízkou 

obrusnost má ţula a proto se pouţívá na dlaţby, schodiště a náhrobky. 

 Lesk a jeho zachování je důleţité hlavně u ozdobných kamenů, při pouţití na 

obklady, podlahy, sloupy, schodiště, pomníky apod. Např. leštěná ţula si zachovává 

lesk po mnoho let, ale mramor působením povětrnostních vlivů lesk ztrácí a říká se, ţe 

slepne 
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5.3 TĚŢBA A OPRACOVÁNÍ KAMENE 

 

Celistvý kámen se těţí v povrchových kamenolomech, štěrk a písek ve štěrkovnách a 

pískovnách, říční štěrky a písky z řek a jezer. Způsob těţby závisí na vlastnostech těţené 

horniny, na jejím mnoţství a také na co bude těţená hornina pouţita. Podle jejich pevnosti a 

soudrţnosti dělíme horniny do sedmi pevnostních tříd. 

 

Tab. 6: Třídy hornin podle pevnosti a rozpojitelnosti 

 

1. 

TRÍDA 

 

SYPKÉ HORNINY 

Nabíráme lopatou nebo 

nakladačem, lţícovými nebo 

korečkovými rypadly. 

Hlína, písek štěrk 

2. 

TŘÍDA 

 

RYPNÉ HORNINY 

Na rozpojení lze pouţít rýč 

popř. nakladač. 

Jílovité horniny, 

písčitý štěrk 

3. 

TŘÍDA 

 

KOPNÉ HORNINY 

Na rozpojení pouţíváme 

krumpáč, popř. rypadlo. 
 

4. 

TŘÍDA 

 

DROBIVÉ PEVNÉ 

HORNINY 

Rozpojujeme klíny popř. 

rypadlem. 

Pískovec, 

vápenec, břidlice, 

opuka 

5. 

TŘÍDA 

LEHCE TRHATELNÉ 

PEVNÉ ZEMINY 

Rozpojujeme pomocí těţkých 

rozrývačů. 

Zmrzlá zemina, 

travertin, 

pískovec 

6. 

TŘÍDA 

PEVNÉ HORNINY 

TĚŢCE TRHATELNÉ 

Na rozpojení se pouţívají těţké 

rozrývače nebo trhaviny. 
Ţula, čedič, rula 

7. 

TŘÍDA 

PEVNÉ HORNINY 

VELMI TĚŢCE 

TRHATELNÉ 

Lze je rozpojit pouze za pouţití 

trhavin. 

Křemenec, ţula, 

rula, čedič 

 

Při těţbě velmi pevných hornin v kamenolomech se pouţívají trhaviny a zemina se rozpojuje 

odstřelem. V malých lomech se pouţívají řadové odstřely, při kterých se pneumatickými 

kladivy navrtají jednotlivé vrty pro trhavinu ve vzdálenosti asi 3 m od sebe vzdálenými do 

hloubky vrtu asi 3 aţ 4 m. Trhavina se vloţí do vrtů a na dálku se odpálí. Je-li stěna v lomu 

vyšší neţ 25 m, tvoří se stupně vysoké nejvýše 25 m a široké asi 8 m.  

 

Ve velkých lomech se pracuje pomocí komorových nebo clonových odstřelů. Při 

komorovém odstřelu se ukládá větší mnoţství trhaviny do komor ve skále a při clonovém 

odstřelu se pouţívají velkoprofilové vrty po celé výšce stěny, které jsou hluboké často i 30 m. 

Hornina po odstřelu se nakládá na těţkou nákladní techniku a odváţí se k drtičkám. 

 

Štěrky a písky se těţí pomocí lţícových nebo korečkových rypadel. Při tomto druhu těţby je 

třeba dbát velké pozornosti při provádění skrývky, aby nedošlo k promísení štěrků nebo písků 

s jílem nebo hlínou. Takto znehodnocený materiál by ve stavebnictví mohl být pouţit pouze 

na záhozy a zásypy. 

 

Základním kamenným výrobkem je lomový kámen, který je neopracovaný a dodává se na 

stavby v kusech nepravidelného tvaru. Podle pevnosti se třídí do 4 skupin s pevností v tlaku 

od 40 MPa do 110 Mpa. 
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Netříděný neupravený kámen velikosti 150 aţ 1 000 mm se pouţívá  jako základní materiál 

v dopravním stavitelství. Tříděný neupravený kámen velikosti 150 aţ 350mm se pouţívá do 

základů a při stavbě silnic. 

 

Záhozový kámen různých rozměrů do hmotnosti 200 kg se pouţívá pro zpevňování 

sypaných hrází. 

 

Upravený kámen velikosti 200 aţ 500 mm s jednou rovnou plocho se vyrábí ze ţuly a 

čediče. Pouţívá se ke dláţdění svahů, rigolů a břehů. Kámen se dvěma rovnými plochami se 

pouţívá na podezdívky. Ze zvlášť upraveného kamene s lícní plochou mnohoúhelníkového 

tvaru se vytváří tzv. kyklopské zdivo podezdívek a opěrných zdí. 

 

Neupravený lomový kámen pokud není pouţit ako stavební materiál putuje do drtičů a 

granulátorů, ve kterých se upravuje na drcený štěrk. Získaný materiál se třídí na jednotlivé 

frakce ve vibračních nebo bubnových třídičích. 

 

Pro vyuţití kamene ke kamenickému zpracování se vyuţívá lomový kámen vytříděný pro 

tento způsob opracování. Nejznámější způsoby opracování kamene při výrobě kamenických 

výrobků pro stavebnictví jsou: 

 Lámání  - lícní plochy vzniknou rozpojením kamene klíny, nerovnosti plochy se 

otloukají palicí. Povrch lícních ploch je hrubý a málo opracovaný. 

 Bosírování – lámané plochy, které mají vyvýšená místa, se opracovávají do roviny 

tak, aby hrbolky nebo prohlubně nebyly větší neţ 20 mm 

 Hrubé špicování – opracování nerovných ploch do roviny tak, aby stopy po špičáku 

byly po ploše rovnoměrně rozvrţeny a důlky po špicování byly max 20 mm hluboké. 

 Mezi další způsoby kamenického opracování kamene patří zrnování, pendlování, 

rýhování, rázování, polobroušení, broušení, leštění a další. 

 

5.4 KAMENICKÉ VÝROBKY PRO STAVEBNICTVÍ 

 
Kamenické výrobky se pouţívají pro architektonicky náročné stavby, kde se uplatňuje jejich 

krása, trvanlivost, struktura a barva. Doposud nejčastěji pouţívané kamenické výrobky podle 

způsobu opracování: 

 Kopáky – název kopák pochází z dob, kdy se kameny prodávaly na kopy (60 kusů). 

Jsou to kameny opracované do pravidelného hranolu, délka je 3x větší neţ jejich 

výška a nejmenší objem je 0,05 m
3. 

Lícní plocha je lomová nebo jen hrubě špicovaná 

(hrubé kopáky) nebo středně aţ jemně špicovaná (čisté kopáky). Z těchto kamenů se 

zdí většinou řádkové zdivo. 

 Kvádry – mají hranolovitý tvar a vyrábějí se dle poţadovaných rozměrů, podle 

výkresové dokumentace. Bývají upravovány podle poţadavků odběratele jen hrubě 

opracované, špicované nebo čistě opracované, lemované, pendlované broušené a 

leštěné. Z těchto kvádrů se staví pilíře mostů, tunelové portály, příslušenství vodních 

elektráren a další. 

 Dlaţební kostky – lícní plochu mají opracovanou špicováním, zrnováním nebo 

broušením a pouţívají se v různých velikostech ke dláţdění ulic a náměstí 

v historických částech měst nebo tam, kde se vracejí k pouţívání přírodních materiálů 

a odstraňují asfaltové plochy. 
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 Benátské dlaţdice – vyrábějí se z nepravidelných úlomků různobarevných hornin a 

ty se ve formách čtvercového nebo obdélníkového tvaru stmelují maltou a po jejím 

vytvrdnutí se brousí a leští. Pouţívají se na vnitřní a venkovní dlaţby podle toho, zda 

byla pouţita malta pro venkovní pouţití nebo pro jen pro vnitřní. 

 

 

Obr. 28: Řádkové zdivo z hrubých kopáků  

                1- plochy hrubě špicované 

 

                     
Obr. 29: Řádkové zdivo z čistých kopáků 

               1 – plochy hrubě špicované, 2 – plochy špicované čistě, do hloubky 50 mm od  

                čistého líce zdi     

 

o  

o  

                           
                                                                                            
  

 

 

 



61 

 

 Obkladové a krycí desky – řeţou se v tloušťkách 20 aţ 50 mm z kvalitního a pěkně 

zabarveného kamene. Slouţí k ochraně zdiva proti povětrnostním vlivům. 

 
Obr. 30: Příklady obkladových a krycích desek 

 

a – rovná dvoulícná deska                                   b – lomená dvoulícná deska      

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                      
 

 

 
c – rovná trojlícná deska                                      d – lomená trojlícná deska 

    

                                     
 
5.5 PŘÍRODNÍ KAMENIVO PRO STAVEBNÍ ÚČELY 

 
Kamenivo je přírodní materiál, který se ve stavebnictví vyuţívá k výrobě malt betonových 

směsí, na výplně, zásypy a v dopravním stavitelství. 

 

Přírodní písek a štěrk získáváme těţbou a úpravami nezpevněných usazenin, které vznikly 

rozpadem hornin a nerostů. Říční písek a štěrk se těţí přímo z řek, jezer nebo ze starších 

říčních usazenin. Je většinou bez přídavku humusovitých částí, zrna jsou zaoblená, kulatá a 

hladká. Říční je písek a štěrk je pročištěný vodou. Kopaný písek a štěrk obsahuje 

humusovité části, je znečištěn jílovitými a hlinitými horninami a má zrna s ostrými drsnými 

hranami. Písek a štěrk se od sebe liší pouze velikostí zrn, písek obsahuje zrna velikosti do 4 

mm a štěrk se pokládá za hrubší. Za štěrk se pokládá kamenivo se zrny velikosti od 4 mm do 

125 mm. 

Rozdělení kameniva podle frakcí do skupin: 

 Drobné kamenivo – 0-1, 0-2, 0-4, 1-2, 2-4 mm 

 Hrubé kamenivo – 4-8, 4-16, 4-22, 4-32, 8-16, 8-22, 8-32, 16-22, 16-32, 16-63, 63-

125 mm 

 Štěrkopísek – 0-8, 0-16, 0-22, 0-32, 0-63 mm 

Kamenivo do betonu musí mít vhodné sloţení frakcí a správný poměr hmotnosti písku a 

štěrku, abychom vyrobili kvalitní a trvanlivý beton. 
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5.6 UMĚLÝ KÁMEN 
 

Umělý kámen začal nahrazovat kámen přírodní, jehoţ těţba a zpracování je náročné a drahé. 

V umělém kameni se vyuţívá vlastností materiálu, který je hlavní surovinou pro výrobu 

umělého kamene, a tím jsou betony s různými přísadami. Výrobky jsou zhotovovány různými 

způsoby zpracování. Je znám tzv. štípaný beton, který se pouţívá na výrobu tvárnic pro 

zhotovování podezdívek domů, oplocení, opěrných zídek. Tvárnice ze štípaného betonu mají 

pohledovou úpravu jako hrubě opracovaný pískovec, bývají probarvovány a jsou duté, proto 

jsou i lehké. Při zdění se navzájem vyztuţují tyčovou ocelí a zalévají betonem. Stávají se tak 

ztraceným bedněním. 

 

V současné době je v České republice mnoho výrobců, kteří mají ve svém výrobním 

programu právě výrobky z umělého kamene. Kaţdý výrobce má svou recepturu a postupy. Na 

českém trhu se objevily např. tepelně izolační tvárnice Liatherm, vyráběné z materiálu 

Liapor. Tento materiál vyniká vysokou pevností, nízkou objemovou hmotností, malou 

nasákavostí, zdravotní nezávadností a dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Z liaporu se 

vyrábějí tvárnice, které jsou lehké a snadno se s nimi zdí a pro tyto své vlastnosti se stávají 

oblíbeným stavebním materiál současnosti. 

 

Umělý kámen se pouţívá k výrobě tvárnic, obkladů, obkladových desek, dlaţby, ale také 

k výrobě uţitných prvků jako jsou například květináče, nádoby různých tvarů a vyuţití a 

sochy, sloupky oplocení a mnoho jiných výrobků. 

 
Vývoj ve stavebnictví jde stále dopředu, a proto je třeba sledovat nové trendy, které se 

objevují a stále více vyuţívají nové materiály. Je mnoho výrobců těchto materiálů a kaţdý 

z nich má svou recepturu k výrobě, proto při zadání a realizaci zakázek je potřeba vyhledat 

výrobce, který svými výrobky a jejich parametry vyhovuje právě naší zakázce. 

 

 

 

ÚKOLY                                                                                              
                                                                                                      

 
1. Zajděte v rámci vyučování do přírody a doneste vzorky hornin a určete jejich zařazení. Z 

donesených hornin si ve třídě udělejte výstavku. 

2. Zajděte do nejbliţších stavebnin a doneste prospekty nabízených výrobků z umělého 

kamene a zjistěte, zda se ve vašem blízkém okolí nenachází výrobce umělého kamene. 

Pokud ano, navštivte v rámci vyučování jeho provozovnu.  
3. Navštivte blízkou kamenickou dílnu a poţádejte mistra kameníka o ukázku opracování 

kamene všemi známými způsoby. 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                 

OTÁZKY                                                                                                       

 
1. Jak rozdělujeme horniny podle původu? 
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2. Vyjmenuj hlavní horniny jednotlivých skupin a uveďte jejich vlastnosti a pouţití. 

3. Jaké jsou základní vlastnosti stavebního kamene? 

4. Jak těţíme horniny podle jejich soudrţnosti? 

5. Jaké způsoby opracování kamene znáte?  Popište základní způsoby . 

6. Jaký je rozdíl mezi kamenivem drceným, kopaným a říčním? Popište vlastnosti a pouţití. 

7. Co je to umělý kámen, z čeho se vyrábí a jaké je jeho vyuţití ve stavebnictví? 

 

PŘEHLED DŮLEŢITÝCH POJMŮ                                  
 

 podle původu horniny dělíme do tří základních skupin  

 vyvřelé horniny vznikly ztuhnutím ţhavého magmatu 

 usazené horniny vznikly usazováním a stmelením drobných částic nerostů nebo zbytků 

organismů 

 přeměněné horniny vznikly dalším působením teplot a tlaku na jiţ vzniklé vyvřelé nebo 

usazené horniny 

 kámen těţíme v kamenolomech 

 písky a štěrky těţíme v pískovnách a štěrkovnách, drcený štěrk vyrábíme drcením 

kamene 

 kámen se opracovává v kamenických dílnách  

 kamenické výrobky mají široké uplatnění při výstavbě, ale hlavně v dopravním 

stavitelství 

 kamenivo dělíme podle frakcí do skupin 

 umělý kámen má lepší tepelně izolační vlastnosti, je lehčí neţ přírodní kámen 

 vyrábí se z přírodních surovin 

 v současné době má velké uplatnění ve stavebnictví 

               

 

SHRNUTÍ                                                                                              

 

 

Horniny vznikaly ztuhnutím magmatu nebo usazováním  nebo přeměnou jiţ vzniklých 

hornin za přispění tlaku a teploty. 

Přírodní kámen je jedním z nejstarším stavebních materiálů, který se stále pouţívá. 

Kámen se opracovává lámáním, bosírováním, hrubým špicováním, zrnováním, 

pendlováním, rýhováním, polobroušením, broušením, leštěním. 

Kamenivo je přísadou do betonů a malt a liší se svou strukturou a frakcemi. 

Výrobky z přírodního kamene jsou kopáky, kvádry, obkladové a krycí desky, dlaţební 

desky a kostky, benátské dlaţdice a drcené kamenivo. 

Písky a štěrky dělíme podle způsobu těţby na kopané písky a štěrky a říční písky a štěrky. 

Umělý kámen je vyráběn z přírodních surovin a je stále více vyuţíván ve stavební praxi. 
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GLOSÁŘ 
 

Agresivní narušující, poškozující 

Anorganický vzniklý z nerostů, neţivého původu 

Autokláv tlaková nádoba, ve které se urychluje proces tvrdnutí za vysokých tlaků 

 a teplot 

 

Detail podrobnost 

Dokument písemný doklad o činnosti 

 

Elastický pruţný 

Expandovaný bobtnající pomocí vysokých teplot 

Exteriér venkovní část 

Extrudovaný vylehčovaný pomocí tlaku 

 

Glazování opatřovat sklovitým průhledným povrchem 

Grafický pouţívající kresbu, nakreslený 

 

Hydraulický pracující látkou je kapalina 

Hydratace reakce s vodou 

Hydratační teplo teplo, které vzniká při reakci s vodou 

Hydro- ochraňující před vodou ( hydroizolace ) 

Hydroskopický přijímající vodu 

 

Charakteristický určující, příznačný, výrazný 

 

Injektáţ vstřikování směsi 

Interiér vnitřní část 

Izolace odloučení, ochrana 

 

Kvalita vztah k jakosti 

Kvantita mnoţství 

 

Logický plynoucí z rozumového uváţení 

 

Magma přírodní tavenina vznikající v hlubinách zemské kůry 

Metoda způsob 

Montáţ skládání z dílů 

 

Nivelace vyrovnávání rozdílů, nerovností 

Norma závazný předpis 

 

Organický ţivého původu, vzniklý ze ţivého organismu 

Oxid sloučenina kyslíku 

 

Pigment prášková látka k barvení 

Plastický tvarovatelný 

Pneumatický pracovní látkou je stlačený vzduch 
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Pórobeton druh vylehčeného betonu 

Prefabrikace výroba prvků v továrnách 

Předpínání napínání prutu do betonu před betonáţí 

 

Regulace řízení, usměrňování 

Receptura rozpis sloţek a postupů k výrobě 

 

Sanace usměrňování, zabraňování postupu 

Sortiment výběr 

Stěrka zhotovení v tenké vrstvě 

Surovina materiál, nacházející se v přírodním stavu 

 

Technologie výrobní postup 

Tolerance dovolená nepřesnost 
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VĚDOMOSTNÍ TEST 
 

Vyberte správnou odpověď na následující otázky a správnou odpověď zakrouţkujte. Máte 

moţnost jedné opravy. Opravu proveďte následovně: jiţ zakrouţkovanou odpověď 

přeškrtněte kříţkem a zakrouţkujte novou. Správná odpověď je vţdy pouze jedna z moţností. 

 

1.  Jaké jsou nejstarší stavební materiály 

 A malta, kámen, cihla 

 B dřevo, hlína, kámen 

 C dřevo, ţelezo, kámen 

 

2. Které materiály jsou přírodní 

 A cihla, malta, beton, cement 

 B kámen, hlína, písek, dřevo 

 C asfalt, izolace proti vodě, sklo, kovy 

 

3. Objemová hmotnost je 

 A váha měrné jednotky hmoty 

 B schopnost materiálu odolávat síle 

 C odpor materiálu proti vniknutí cizího tělesa 

 

4. Nasákavost materiálu je 

 A schopnost odolávat vodě 

 B poměr vody a sypké hmoty 

 C schopnost přijímat vodu 

 

5. Ohnivzdornost je 

 A schopnost hořet 

 B schopnost odolávat ohni 

 C schopnost zachovat si tvar 

 

6. Pruţnost je 

 A schopnost vrátit se do původního stavu, přestane-li působit síla 

 B schopnost zabránit vniknutí cizího tělesa do materiálu 

 C schopnost odolávat vodě, odpuzovat ji 

 

7. Jak dělíme vyvřelé horniny podle vzniku 

 A hrubozrnné, jemnozrnné, kusové 

 B hlubinné, ţilné, výlevné 

 C sypké, slepence, výlevné 

 

8. Jak dělíme usazené horniny  

 A mechanické, chemické, organické 

 B hrubozrnné, slepené, ţilné 

 C celistvé, hlubinné, hrubozrnné 
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9. Jak vznikly přeměněné horniny 

 A přeměnou ţuly, gabra, syenitu 

 B působením vody na ostatní horniny 

 C působení tlaku a teploty na vyvřelé nebo usazené horniny 

 

10. Co je to „ kopák „ 

 A vykopaný kámen 

 B kámen opracovaný do nepravidelného tvaru 

 C kámen, který dostal název od kopy, tj. 60 kusů 

 

11. Kopaný písek má 

 A zaoblené hrany 

 B ostré hrany 

 C velké kameny 

 

12. Co je to hašení  

 A úprava vzdušného vápna, aby bylo pouţitelné do malty 

 B úprava cementu, aby byl pouţitelný do betonů 

 C úprava sádry před jejím pouţitím 

 

13. Hydraulická pojiva tuhnou a tvrdnou  

 A na vzduchu i ve vodě 

 B pouze ve vodě 

 C pouze na vzduchu 

 

14. Základními sloţkami malt jsou 

 A vápno, cement, písek a voda 

 B sádra, voda, cement a písek 

 C pojivo, plnivo, přísady a voda 

 

15. Jaké sloţení má malta vápenocementová 

 A cement, písek a voda 

 B vápno, cement, písek a voda 

 C vápno, písek a voda 

 

16. Co je to sanační omítka 

 A usměrňuje pohyb vlhkosti ve zdivu a zamezuje výsktu solí 

 B přitahuje vodu do zdiva 

 C omítka k úpravě vnějších stěn 

 

17. Co je to „ vepřovice“ 

 A ručně zpracovaná cihla 

 B nevypálená, pouze vysušená cihla 

 C cihla na stavbu vepřínů 

 

18. Jaký je rozměr cihly plné 

 A 240 x 145 x 70 

 B 290 x 150 x 60 

 C 290 x 140 x 65 
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19. Co to jsou svislé konstrukce 

 A zdi nosné, nenosné, výplňové, sloupy, komíny, pilíře 

 B základy, stropy, schodiště, zdi 

 C zdi nenosné, ztuţující věnce, schodiště 

 

20. Které konstrukce patří mezi vodorovné 

 A sloupy, pilíře, komíny 

 B základy, schodiště, výplňové zdi 

 C stropy, základy, překlady, ztuţující věnce 

 

 

Správné odpovědi: 

 

1B, 2B, 3A, 4C, 5B, 6A, 7B, 8A, 9C, 10C, 11B, 12A, 13A, 14C, 15B, 16A, 17B, 18C, 19A, 

20C 

 

Hodnocení vědomostního testu: 

 

Za kaţdou správnou odpověď si započtete 1 bod, za chybnou odpověď 0 bodů. Součtem bodů 

získáte své hodnocení: 

 

Klasifikace    Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný 

Počets získaných bodů 18 - 20 15 - 17 12 - 14 9 - 11 0 - 8 
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