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Předmět Materiálové inženýrství

Dovolte mi, abych zahájil výuku předmětu: MATERIÁLOVÉHO 
INŽENÝRSTVÍ.

Náplň tohoto předmětu vychází z faktu, že se
v současné době podstatně změnila materiálová základna
stavebnictví a minulý způsob přednášení nauky o materiálech
založený na pouhém popisu vlastností hmot neodpovídá
současným potřebám inženýrského stavitelství. Je třeba změnit
způsob posuzování hmot ve stavebních konstrukcích, přejít od
popisu vlastností k výkladu chování a vlastností ve vzájemném
vztahu s jejich strukturou. Zabývat se výpočetními postupy a
programováním vlastností nových typů hmot na základě nových
informací o chování hmot při jejich zatěžováním ve stavebních
konstrukcích.

Materiálové inženýrství vnáší do nauky o materiálech
nový pohled na postavení hmot a jejich rozvoj v materiálové
základně stavebnictví. Krátký pohled do historie MZ nám ukazuje,
že v průběhu vývoje je možno rozeznat čtyři etapy s výrazně
odlišným přístupem k výběru hmot pro aplikace ve stavebnictví:
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Materiálové inženýrství (úvod):

• Hmoty byly určujícím, ale také omezujícím faktorem 
architektonického i konstrukčního pojetí staveb od 
samého počátku stavebnictví.  

• Ve vývoji materiálové základny je možno rozeznat tři 
základní etapy s výrazně odlišným přístupem k výběru 
hmot pro aplikace ve stavebnictví:

1. etapa 

Prosté pasivní uplatňování dostupných hmot, které byly 
určujícím a zároveň limitujícím  faktorem 
architektonického i konstrukčního pojetí staveb. Stavby 
jsou budovány výhradně z materiálů, které poskytovala 
příroda. Nejrozšířenější stavební hmotou byl kámen -
vápenec (mramor), opuka, později pískovec, žula.



2. etapa :
Rozvojem nových poznatků a řemeslných zkušeností
stavitelů a výrobou prvých uměle připravených hmot (
malta, beton) se postupně dominující postavení hmot při
návrzích a konstrukcích staveb ztrácí. Je možno říci, že
tato etapa fakticky začíná racionelní výrobou betonu ( prvý
kvalitativní skok v MZ). K tomuto kroku došlo jednoznačně
díky výsledkům v nastupujících technických oborech.

Vývojové kroky : 1000 let př.n.l. - Féničané- vápno +
sopečný tuf, cisterny,přivaděče vody. Řekové - ztracené
bednění,drcený kámen, emplekton. 17-18 stol. přírodní
hydraulická pojiva, tras - mletá tufová hornina sopečného
původu. J.Smeaton-1759 kniha:obsah hlinitých příměsí je
určujícím faktorem kvality vápence pro výrobu cementu.
J.Parker - románský cement. Bránické lomy „pasta di
Praga“ Herget (1741-1800)



Kvalitativní skok v poznání o výrobě betonu učinil Vicat
(1786-1861), vytvořil podmínky pro rozvoj betonového 
stavitelství (1818) patent, na základě experimentálních 
prací položil základy teorie hydraulických pojiv, kterou 
rozvinul Michaelis (+1911) - teorie chemismu 
portlandského cementu.

3. etapa : Tlak na uplatňování nových poznatků všech 
technických oborů vyvíjený stavebními inženýry-
konstruktéry vede přes „hmoty šité na míru“ až 
k současné snaze vyrábět stavební materiály s předem 
naprogramovanými vlastnostmi pro tu kterou stavební 
konstrukci (prvek). Je uzavřen okruh tradičních hmot 
uplatňovaných dosud ve stavebnictví.Rozšiřování 
sortimentu hmot je možné jen díky uplatňování nových 
poznatků vědy ve výrobní sféře.  
Tři cesty vývoje:

- lepší využití tradičních hmot
- výroba zcela nových hmot
- kompozity



4. etapa :  Na základě nových poznatků, které přineslo MI 
dochází k revizi možnosti uplatňování historických 
stavebních materiálů:

dřevo díky ochranným prostředkům proti hnití a
parazitů a možnosti impregnace dřeva polymery se stává
dominantním materiálem při výstavbě rodinných domů

kámen díky novým způsobům těžby a technice
řezání zaznamenal zcela nový trend při uplatňování
povrchové úpravy nových staveb

malty díky novým typům přísad a pojiv dosud
netěženým hlín a písků se stávají zcela novým
fenoménem výroby vysoce pevných stavebních hmot
(vysokopevnostní beton)
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arabská guma ♦ ♦ ♦

cukr ♦ ♦

kasein ♦

krev ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

kvas ♦ ♦

lepek ♦ ♦

melasa ♦

mléko ♦ ♦ ♦

moč ♦

ovocné šťávy ♦ ♦ ♦

pivo ♦ ♦

podmáslí ♦

rostlinné pryskyřice ♦

saze, dřevěné uhlí ♦ ♦

tvaroh ♦ ♦ ♦

vaječné bílky ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

vejce ♦ ♦ ♦ ♦

víno ♦

vlákna rostlinná ♦

vlasy, chlupy ♦ ♦

živočišné tuky ♦ ♦ ♦



Vývoj se ubírá směrem k 

a) racionálnímu využívání hmot, přehodnocování hmot …… 
využití nových technologií
b) modifikace hmot, kombinace hmot ……. kompozitní 
materiály

Hmoty přestávají být limitujícím faktorem rozvoje stavebních 
konstrukcí – „hmoty na míru“ – projektant a technolog přímo 
určuje hmotu pro realizaci záměru. 

Nauka o materiálech se mění v materiálové 
inženýrství!

Tlak inženýrů na výzkum a technologii na základě 
specifických požadavků technických oborů.



Základní úkoly materiálového inženýrství

1. lepší využití tradičních hmot na základě nových poznatků = 
využití skrytých rezerv hmot

2. soustředit se na problém modifikace a kombinace dle 
požadavků praxe – hlavním cílem jsou kompozitní materiály

3. uplatnění dosud nevyužitých surovin, především 
druhotných surovin – ekologický a ekonomický přínos

Metody materiálového inženýrství můžeme charakterizovat ve 
dvou krocích:

• teoretické vyhodnocení informací a stanovení základních a 
odvozených vlastností pro daný specifický požadavek praxe

• navržení řešení (často za pomocí statistiky) a experimentální 
potvrzení 



Příklad: beton – meta 300 MPa

- 100 let snaha o lepší porozumění hydratačních procesů:

• dominující van der Waalsovy síly a vodíkové můstky

• zlepšení zásahem do struktury betonu – dominující musí být 
kovalentní a iontové vazby

• RiO – poly-dikalciumsilikát

Přístup materiálové inženýrství je opačný – vychází ze 
znalostí o mikrostruktuře – odstranění flokulačních tendencí 
zrn při míchání a využití aerosilikátů (silica fume).



Obsah přednášek

• Úvodní hodina – organizace výuky, podmínky udělení zápočtu a 
absolvování zkoušky, časový harmonogram výuky, doporučená 
literatura, úvod do problematiky materiálového inženýrství – etapy 
vývoje materiálů pro stavebnictví, základní úlohy materiálového 
inženýrství – prof. Hošek

• Struktura látek – stavba atomu, rozdělení prvků podle elektronové 
konfigurace, PTP a její zákonitosti, chemické vazby –

doc. Pavlíková

• Podstata stavebních hmot – povaha a velikost soudružných sil, 
skupenství látek – látky plynné, kapalné, pevné – krystalické a amorfní 
látky, krystalové mřížky, poruchy krystalových mřížek, heterogenní 
látky, fázové přechody – doc. Pavlíková



Obsah přednášek

• Vlastnosti reálných stavebních hmot I – textura, struktura, idealizované 
mikrostruktury, základní fyzikální vlastnosti materiálů, pórovitost 
otevřená uzavřená, distribuce pórů, vlhkostní vlastnosti stavebních 
materiálů – vlhkost, nasákavost, vzlínavost, sorpční izotermy, retenční 
křivky vlhkosti, součinitel difúze, faktor difúzního odporu, propustnost  -
doc. Pavlík 

• Stavební kámen – význam stavebního kamene z pohledu historie 
stavitelství a současných možností uplatnění, vztah mezi strukturou 
kamenů a jejich fyzikálními vlastnostmi, faktory degradace stavebních 
kamenů, konzervace a konsolidace narušených kamenů – prof. Hošek



Obsah přednášek III

• Vlastnosti reálných stavebních hmot II – tepelné vlastnosti stavebních 
hmot – mechanismy transportu tepla, normové veličiny, tepelná 
vodivost, měrná tepelná kapacita, délková a objemová teplotní 
roztažnost, tepelný odpor, součinitel prostupu tepla, metody měření, 
příklady vlastností materiálů, akustické vlastnosti stavebních hmot –
vlnový odpor, akustická tvrdost, činitel zvukové pohltivosti, šíření zvuku, 
vlastnosti běžných stavebních materiálů, mechanické vlastnosti ve 
vztahu k vlhkosti a teplotě – doc. Pavlík

• Plasty – vztah mezi strukturou a vlastnostmi, rozdělení plastů, 
chemické složení a tvar makromolekulárních jednotek, změkčování 
plastů, vyztužené plasty, plastbetony, hlavní směry uplatnění plastů -
prof. Hošek



Obsah přednášek IV

• Beton - vztah mezi strukturou a vlastnostmi – chemie cementu, vznik 
porézní struktury betonu, hydratace cementu, struktura betonu, voda v 
hydratované cementové mikrostruktuře, póry v hydratované cementové 
mikrostruktuře, vnitřní a vnější faktory ovlivňující porézní strukturu 
betonu – doc. Pavlík

• Beton – vliv porozity na vlastnosti betonu – pevnost, permeabilita, 
tepelná vodivost, vliv vnějších podmínek na vlastnosti betonu –
působení vysokých teplot, vliv nízkých teplot, destrukce betonu vlivem 
působení agresivních látek – doc. Pavlík

• Degradace stavebních materiálů – chemická, fyzikální, fyzikálně-
chemická a biologická degradace, příčiny degradace a koroze, 
degradace betonu, degradace vápenato-uhličitanových pojiv, 
degradace vlivem vodorozpustných solí, degradace teplotou, koroze 
výztuže– prof. Hošek



Obsah přednášek V

• Vysokopevnostní a vysokohodnotný beton – vývojové etapy výroby 
betonů vysokých pevností, vztah pórovitosti a pevnosti hydratovaného 
cementového pojiva, jemnost mletí, plastifikační přísady – princip 
ztekucování, teplota hydratace, přísady a příměsi slínku, principy 
výroby vysokohodnotného betonu - prof. Hošek 

• Kompozitní materiály – formování struktury, synergické působení, vliv 
matrice a výztuže na chování kompozitů, kovové, silikátové a polymerní 
matrice – prof. Hošek



Podmínky udělení zápočtu a zkoušky

• Zápočet:

• Vypracování a odevzdání všech laboratorních úloh.

• Povolena jedna absence na laboratorním cvičení.

• Zápočtový test týkající se problematiky řešené v rámci laboratorních 
cvičení.

• Zkouška:

• Písemná zkouška sestávající z deseti teoretických otázek, při 
nerozhodném výsledku ústní pohovor.

• Hodnocení zkoušky dle povinné klasifikační stupnice, která je v souladu 
s klasifikační stupnicí ECTS.



MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ – II
1. VÝZNAM STAVEBNÍCH HMOT Z POHLEDU STAVEBNÍ 

PRAXE

Poznatky získané při zkouškách předmětu Materiálové inženýrství-I vedou
především k tomu, že je třeba zaměřit přednášky předmětu MI-II na
uplatnění stavebních hmot přímo na stavbách s využitím teoretických
znalostí získaných v minulém semestru. Nepoměr mezi množstvím často
nepřehledných dílčích poznatků, váznoucím vysvětlováním vzájemných
vztahů a efektivním uplatňováním ve stavební praxi je dle mého názoru
hlavním problémem současného způsobu přednášení na naší fakultě.

Podíl materiálové složky na počáteční kvalitě a životnosti stavby lze nejlépe
hodnotit při posuzování vad a poruch při kolaudaci a pak v průběhu
existence daného stavebního díla. Životnost staveb – tedy doba, po
kterou stavba plní svou funkci – je dána stupněm změn technických
parametrů stavební konstrukce. Méně informovaní inženýři často
s překvapením zjišťují,že hlavním zodpovědným za nedobrou kvalitu
nebo dokonce stav předcházející ke kolapsu jsou stavební hmoty – jejich
kvalita, nevhodné použití a nízká trvanlivost – nikoli špatně navržená
konstrukce.



VADY

• Vady vzniklé vlivem chybného návrhu projektu a z toho vyplývajících
nevhodných aplikací hmot a postupů při realizaci stavby – důvodem je
neznalost skutečných vlastností a chování hmot, které byly při stavbě
uplatněny (příklad plasty)

• Vady vzniklé použitím nevhodných nebo nekvalitních materiálů nebo
technologií (většinou z důvodu snížení nákladů na stavbu)

• Vady vzniklé nedodržením termínů při postupu stavby (příklad zrání betonu)

• Vady vzniklé selháním lidského činitele, jinak řečeno technologickou
nekázní při provádění stavby (příklad dávkování plastifikátoru v průběhu
betonáže základů televizní věže, velkoplošné betonové podlahy)



PORUCHY

• Poruchy způsobené zhoršováním fyzikálních parametrů hmot (dožívání
historických staveb), v limitních případech dokonce celkovou destrukcí
materiálů (plasty)

• Poruchy způsobené dožitím dílčí částí konstrukce, některých hmot a
prvků uplatněných na stavbě (příklad pěnové sklo)

• Poruchy způsobené vysokým stupněm narušení chemickými vlivy (na
příklad plynné exhaláty v atmosféře narušující omítky staveb)

• Poruchy způsobené změnami vyvolanými nevhodnou přestavbou nebo
změnou funkce stavby příklad řada památkových objektů)



PŘÍČINY VAD A PORUCH HMOT VE STAVEBNÍCH

KONSTRUKCÍCH 





Pouze kvalifikované, průzkumem podložené, zvážení všech
degradačních faktorů, které na hmoty působily v minulosti a těch, které
pravděpodobně budou rozhodujícím způsobem ovlivňovat procesy
působící změny stavebních hmot nám může poskytnout reálné podklady
pro zpracování technologických částí příštích projektů.

V současné době dochází k prudkému rozvoji a změnám
materiálové základny stavebnictví. Charakteristickým rysem našeho
období je komplexnost posuzování a hodnocení technologických postupů
a společný přístup dříve zcela oddělených oborů při řešení technických
problémů. Do stavební výroby dlouho setrvávající na tradičních
technologických postupech založených na tradičních technologických
postupech a na historicky neměnných materiálech se díky novým
postupům v chemii, strojírenství a elektrotechnice prosazuje výroba
kvalitativně nových hmot a technik jejich zpracování.



Tyto skutečnosti mají zvláště velký ohlas a dopad při opravách a
rekonstrukcích staveb. Stavební inženýři musí respektovat fakt, že již
nevystačí se vžitými postupy a musí uplatnit zcela nové metody při výběru
optimálních materiálových variant (dům za Kotvou).

Lze očekávat, že v blízké budoucnosti dojde k dalšímu
zdokonalení výroby tradičních hmot a uplatňování odpadních materiálů
díky zavádění nových způsobů kontroly technologických postupů výroby
(popílek). To s sebou jistě přinese nové možnosti výroby hmot
požadovaných specifických vlastností („šitých na míru“) vyhovujících
novým technologickým postupům při realizaci nových odvážných staveb.



Foto 1   Dům za Kotvou



Foto 2   Dům za Kotvou - detail



FINÁLNÍ OMÍTKOVÁ ÚPRAVA REKONSTRUOVANÉHO DOMU 
V ULICI KRÁLOVODVORSKÁ 663/13 V PRAZE  1

• Posuzovaný objekt zapsaný do Seznamu kulturních památek ČR pod názvem „ dům U modré růže“
je lokalizován v blízkosti obchodního domu KOTVA v ulici Královodvorská. Současná podoba domu
je zřejmě výsledkem četných stavebních úprav probíhajících již od poloviny 17. století až do
rozsáhlých již rekonstrukčních zásahů z roku 1993.
• Současná, možno říci, obnova objektu je cílena na využití objektu pro potřeby zdravotnictví. Projekt
zaměřený na stavební úpravy objektu provedl architektonický atelier OMICRON-K. Dílčí část
zaměřenou na finální úpravu fasády zpracovala firma AKANT ART.

Specifikace zadání

• Finální úprava posuzovaného objektu předpokládá sjednocení povrchu stavby vápennou omítkou do
jednotného architektonického celku plně vyhovujícímu památkovým požadavkům staveb zařazeným
mezi kulturní památky.

•Rozsáhlé zásahy do konstrukce, které byly nutné k zabezpečení stability objektu vytvořily ve své
důsledku zásadní problém pro provedení souvislé trvanlivé úpravy stavby jako celku.

•Z tohoto faktu vychází hlavní požadavek stavby – je třeba navrhnout úpravu fasády jako poslední
fáze rekonstrukce objektu tak, aby byla eliminována materiálová různorodost podkladu (viz obr.2),
především možnost vzniku trhlin a poruchy způsobené nestejnou přídržností omítky
k nehomogennímu podkladu.



Možnosti řešení
• Při návrhu finální pohledové omítky je třeba respektovat především požadavky památkových
orgánů – zachovat původní historický vzhled budovy včetně zbytků stavebních hmot původně
užitých. To samo od sebe vylučuje překrytí zbytků původní omítky adhezní mezivrstvou na bázi
polymerů, která pevně lpí a je fakticky neodstranitelná. Do této kategorie patří i modifikované
novodobé omítkové systémy. Provedení klasické povrchové úpravy omítkou na vápenné bázi (MC,
MVC) není z technického hlediska možné zaručit dlouhodobou bezporuchovou funkci (vznik trhlin,
odpadávání částí omítky od nehomogenního podkladu).
• Dilatace různých hmot v důsledku změn teploty a vlhkosti prostředí, heterogenita podkladu
z tepelně technického hlediska jsou ty nejzásadnější problémy ovlivňující dlouhodobou trvanlivost
povrchových úprav stavebních objektů.Navržený způsob finální úpravy musí respektovat zmíněnou
skutečnost, že podklad je značně nerovný a bylo by problematické dodržet rovinnost stěn.Proto bylo
řešení soustředěno na vytvoření mezivrstvy, která by eliminovala tyto problémy a při tom
nepoškodila fragmenty původní omítky a byla by bezezbytku v budoucnu odstranitelná.
Vycházíme-li ze současných možností ověřených novodobých materiálů splňujících výše uvedené
požadavky je možno jmenovat fakticky pouze expandovaný polystyren a minerální vlnu.

Expandovaný polystyren (EPS) je vyráběn v širokém rozmezí objemových hmotností od 5 kg/m3 do
100 kg/m3 . Standardní EPS má stupeň hořlavosti C3, ale přísadou retardéru je dnes vyráběn
se stupněm hořlavosti C1.
Nevýhodou pro uvažované použití jsou relativně značné objemové změny vlivem úniků zbytků
nadouvadla, které mohou dosáhnout až 4 %. Součinitel teplotní délkové roztažnosti EPS je cca 5.10-5

K-1 . Běžně vyráběný deskový EPS má poměrně vysokou nasákavost cca 5 obj.% a proto nezajišťuje
tepelně izolační funkci v dlouhodobě vlhkém prostředí.
Na našem trhu je řada firem vyrábějících EPS s hlavním uplatněním pro kontaktní izolační pláště.
Jmenujme výrobky Izopol, Styrotrade, Terman, Styrodur.
Extrudovaný polystyren má uzavřenou pórovitou strukturu a proto se používá na první vrstvy
izolací v úrovni terénu. Je poměrně drahý.



Minerální vlákna jsou druhou nejrozšířenější tepelnou izolací. Název podle původní
suroviny se rozlišuje a mluvíme o kamenné nebo skelné vlně.
• Známé jsou především jako materiály používané pro vytváření požárních pásů na
domech. Hlavní výhodou minerální vlny je nízký difúzní odpor a tím vysoká
paropropustnost. Aplikace desek z minerální vlny na stavbě je možná buď vkládáním do
rámů nebo kontaktním způsobem pomocí lepící stěrky.
• Běžně vyráběné desky mají hmotnost od 35 do 200 kg/m3 a součinitel tepelné vodivosti
od 0,035 do 0,045
W/m-1K-1 . Vedle desek se vyrábějí měkké svinovatelné pásy. Největším výrobcem
minerálních desek je firma Rockwool. Pro vnější pláště lze použít např. desky Front-Rock
Max E.
Minerální vlna je vyráběna také firmou Orsil s.r.o. se sídlem v Častolovicích, která nabízí
kompletní sortiment materiálů z čedičových a skleněných vláken. Na našem trhu jsou i
další materiály řady firem. Pro přehled uvádíme tabulku umožňující srovnat výrobky jak
z pohledu technických vlastností, tak i cen.
Návrh řešení

Prvým krokem úprav musí být vyplnění trhlin a dutin v nosném zdivu vápennou maltou,
protože schopnost deformace minerální vlny umožňuje eliminovat pouze deformace
vystupujících výztužných ocelových prvků.
•Následný postup zahrnuje vytvoření vrstvy aplikací pásů minerální vlny
vyráběných firmou Orsil v různých šířkách (viz tabulka) kotvením do zděných částí
konstrukce. Vzhledem k nutnosti eliminovat vznik soustavy tepelných mostů, je nutno
zvolit vhodnou tloušťku této vložky. Tato tloušťka musí vycházet z požadavku nejen
eliminace tepelných mostů, ale i z faktu, že nelze příliš měnit architektonický vzhled
budovy. Lze doporučit tloušťku maximálně 80 mm.
• Finální omítková úprava pak musí respektovat doporučenou praxí ověřený typ od
pracovníků firmy Orsil s požadavkem vybrat typ na bázi vápenného pojiva.



Rizika provedení

Určitým problémem mohou být bodové tepelné mosty v místě křížení
ocelových výztužných prvků , kde se může vytvářet bodový tepelný most
s následnou možností barevných změn omítky případně růstu řas.
Schopnost minerální vlny absorbovat hygroskopickou vlhkost je velmi
malá a její propustnost pro vodní páru velmi vysoká. Tato kombinace
vlastností může vést ke kondenzaci vody ve vnějším plášti stavební
konstrukce.To, pouze teoreticky možné nebezpečí, lze však eliminovat
provedení plošné hydrofobizace vnější omítky.


