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Podmínky zápočtu
• Účast na všech laboratorních cvičeních

• Průběžná příprava na laboratorní cvičení  
a aktivita při provádění laboratorních 
prací (bodováno)

• Odevzdání 5 protokolů (bezchybných)

• Cca 20 % studentů s nejméně body -
zápočtový test

Podmínky absolvování 

předmětu



Úspěšná zkouška

• Docházka není kontrolována

• Účast na přednáškách přípravu výrazně 
usnadňuje

Podmínky absolvování 

předmětu



Zkouška
Písemná část: 

• Písemný otázkový test  (10 čtených 
otázek)

• 3 příklady     2 známky 

Ústní část:

• je možné přímo zapsat horší z obou známek

• chce-li student lepší známku, může požádat 
o ústní přezkoušení

• pokud  z nějaké části zkoušky F, výsledkem 
zkoušky je F 



Teoretická část Příkladová část Výsledná známka

A: 10 – 9

B: 8,5 – 8 A: 3 příklady správně Zapisuje se horší známka

C: 7,5 – 7 C: 2 příklady správně Možnost ústního přezkoušení

D: 6,5 – 6 E: 1 příklad správně

E: 5,5 – 5

F: 4,5 – 0

Hodnocení



Literatura: 

Stavebné materiály (L.Svoboda

a kol.), Jaga, Bratislava 2005

• Stavební hmoty (L.Svoboda a kol.), 
nakl.Jaga, Bratislava 2007 (2. vydání), 2004 
(1. vydání)



Dostupnost knihy

http://people.fsv.cvut.cz/~svobodal/sh/SH3v1.pdf



Opravy tiskových chyb
http://tpm.fsv.cvut.cz/student/documents/files/

SHM_SHMA/errata.pdf



Prezentace K123 na Facebooku



• Materiálová základna stavebnictví, klasifikace 

materiálů, výběr stavebních materiálů, základní 

pojmy 

• Seznámení se základními druhy materiálů, výrobků 

a jejich aplikace v konstrukci 

• Definice základních vlastností materiálů v souvislosti 

se strukturou hmot 

• Fyzikální, mechanické, tepelné a chemické vlastnosti 

hlavních skupin stavebních materiálů a základní 

vztahy mezi nimi 

• Laboratorní zkoušení vlastností hlavních druhů 

materiálů, základy zkušebnictví 

Cíle předmětu



• 1. Základní pojmy, základní fyzikální vlastnosti 

stavebních hmot

• 2 – 5. Vlastnosti stavebních hmot: Mechanické, 

vlhkostní, tepelné,…….

• 6 – 7. Pojiva: cement, vápno, sádra,

• 8. Beton

• 9. Pórobeton, kámen, tepelně izolační materiály

• 10. Keramika, dřevo, živice

• 11. Kovy

• 12. Polymery

• Vyhrazeno právo na změnu

Obsah přednášek





Stavební hmota?



Stavební hmota je vše, co je 

pevně spojeno se stavbou

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. 

Stavební výrobek = každý výrobek

určený výrobcem nebo dovozcem pro

trvalé zabudování do staveb, pokud

jeho vlastnosti mohou ovlivnit alespoň

jeden ze základních požadavků na

stavby



• Stavební materiály

(pevné látky tvořící stavební konstrukci)

• Suroviny

(k přípravě materiálů, pokud jsou 
zpracovávány na stavbě)

• Pomocné látky

(sloužící na stavbě k usnadnění práce a 

k úpravě nebo ošetření materiálů)

• Kusová staviva 

(jednoduché prvky určitého tvaru a 
rozměru)

Stavební hmoty



Dělení stavebních materiálů

Podle:

• původu (anorganické, organické, 

umělé…)

• funkce (použití ve stavbě)

- konstrukční, izolační, ostatní

• materiálové podstaty 

• technologie výroby



Látkové složení stavebních 

hmot
• Stavební kámen a kamenivo

• Dřevo, materiály na bázi dřeva a příslušné 
prvky

• Keramické výrobky a sklo

• Materiály a výrobky na bázi vápna

• Materiály a výrobky na bázi síranu 
vápenatého

• Cementové materiály, výrobky a beton

• Kovové výrobky

• Asfalty a dehty, živičné výrobky

• Plastické hmoty a výrobky z plast. hmot

• Ostatní



Jaký materiál zvolit ?

- dle účelu



Výběr materiálu

1. Definice požadovaných parametrů 



Znalost základních vlastností

2. Výběr z možnosti



Orientace v nabídce



Výběr materiálu



• Legislativně přípustné

- ohled na městské rezervace, chráněné krajinné 

oblasti

• Technické požadavky

- musí splňovat požadovanou funkci

- dostatečně pevný, tepelně izolační, mrazuvzdorný

• Ekonomické požadavky

- vícekriteriální rozhodování, minimalizace ceny, 

minimalizace provozních nákladů, maximalizace 

životnosti stavby

• Preferované

- subjektivní přesvědčení stavebníka o tom, který 

materiál je nejlepší



• Zákon č. 183/2006 Sb. - o územním 
plánování a stavebním řádu + jeho novela

• Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických 

požadavcích na výrobky

• Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. - kterým se 

stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky

• Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. - kterým se 

stanoví technické požadavky na stavební 

výrobky s ozn. CE

Legislativa



ZÁKON Č. 183/2006 Sb.

- o územním plánování a stavebním   

řádu (nový stavební zákon) –
- platil od 1.1. 2007 

- novela stavebního zákona č. 350/2012

- od 1.1.2013

do 31.12.2006 platil zákon č. 50/1976 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu     

(starý stavební zákon)



§ 156 Požadavky na stavby

(1)Pro stavbu mohou být navrženy a použity
jen takové výrobky, materiály a konstrukce,
jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti
stavby pro navržený účel zaručují, že
stavba při správném provedení a běžné
údržbě po dobu předpokládané existence
splní základní požadavky na stavby

(2)Výrobky pro stavbu, které mají rozhodující
význam pro výslednou kvalitu stavby a
představují zvýšenou míru ohrožení
oprávněných zájmů, jsou stanoveny a
posuzovány podle zvláštních právních
předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb.



Základní požadavky na stavbu

Materiálové řešení musí zaručit:

• mechanickou odolnost a stabilitu

• požární bezpečnost

• hygienu, ochranu zdraví a životního 
prostředí

• bezpečnost při užívání 

• ochranu proti hluku 

• úsporu energie a tepla

• udržitelné využívání přírodních zdrojů 
(nově)

po celou dobu životnosti



Mechanická odolnost a stabilita

Stavba musí být navržena a postavena 

takovým způsobem, aby zatížení, která na ni 

budou pravděpodobně působit v průběhu 

stavění a užívání, neměla za následek:

a) zřícení celé stavby nebo její části,

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření

c) poškození jiných částí stavby 

nebo technických zařízení nebo 

instalovaného vybavení následkem 

deformace nosné konstrukce,

d) poškození událostí v rozsahu 

neúměrném původní příčině.



Požární bezpečnost

Stavba musí být navržena a postavena 

takovým způsobem, aby v případě požáru:

a) byla po určitou dobu zachována nosnost a 

stabilita konstrukce,

b) byl omezen vznik a šíření požáru a kouře ve 
stavebním objektu,

c) bylo omezeno šíření požáru na 
sousední objekty,

d) mohly osoby a zvířata opustit stavbu 
nebo být zachráněny jiným způsobem,

e) byla brána v úvahu bezpečnost 
záchranných jednotek.



Hygiena, ochrana zdraví a 

životního prostředí

Stavba musí být navržena a postavena 
takovým způsobem, aby neohrožovala 
hygienu nebo zdraví jejích uživatelů nebo 
sousedů, především v důsledku:
a) uvolňování toxických plynů,

b) přítomnosti nebezpečných částic 

nebo plynů v ovzduší,

c) emise nebezpečného záření,

d) znečistění nebo zamoření vody nebo půdy,

e) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, 
kouře a tuhých nebo kapalných odpadů,

f) výskytu vlhkosti v částech stavby nebo na površích 
uvnitř stavby.



Bezpečnost při užívání, ochrana proti 

hluku, úspora energie a ochrana tepla

Stavba musí být navržena a postavena
takovým způsobem,
• aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo

nepřijatelné nebezpečí úrazu, například
uklouznutím, smykem, pádem, nárazem,
popálením, zásahem elektrickým proudem a
zraněním výbuchem.

• aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž
stavby byl udržován na úrovni, která neohrozí jejich
zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v
uspokojivých podmínkách.

• aby spotřeba energie při provozu byla nízká s
ohledem na klimatické podmínky místa a
požadavky uživatelů.



Udržitelné využívání přírodních zdrojů

Stavba musí být navržena a postavena
takovým způsobem, aby bylo zajištěno
udržitelné využití přírodních zdrojů a zejména:

• opětovné využití nebo recyklovatelnost staveb,
použitých materiálů a částí po zbourání

• životnost staveb

• použití surovin a druhotných materiálů šetrných k
životnímu prostředí při stavbě



Technické požadavky na 

výrobky

V ČR podléhají stavební výrobky zákonu

o technických požadavcích na výrobky

č. 22/1997 Sb. (velká řada změn)

• způsob stanovování technických

požadavků na výrobky, které by mohly

ohrozit zdraví nebo bezpečnost, majetek

nebo životní prostředí

• práva a povinnosti výrobců, distributorů a

stavebníků

• způsob tvorby předpisů a norem

Zákon č. 22/1997 Sb.





• stanovené výrobky jsou výrobky, které

představují zvýšenou míru ohrožení

oprávněného zájmu, u kterých proto musí

být posouzena shoda jejich vlastností s

požadavky technických předpisů, a výrobky

musí být předepsaným způsobem označeny

• postupy posouzení shody (certifikace,

posouzení systému řízení výroby, ověření

shody, posouzení shody výrobcem)

• náležitosti prohlášení o shodě, další

technické a procedurální záležitosti.

Nařízení vlády č.163/2002 Sb.



Stanovené výrobky
• betonové a železobeton. části staveb

• zděné stavby

• dřevo a dřevěné konstrukce

• kovové konstrukce

• ochranné materiály (tepelné a zvukové 
izolace, hydroizolace, střešní krytiny)

• sklo

• kanalizační výrobky

• hygienická zařízení

• TZB

• ......

Nařízení vlády č.163/2002 Sb.



• prohlášení o shodě lze nahradit
označením výrobku symbolem

• označení CE na stanoveném výrobku
vyjadřuje, že

– výrobek splňuje evropský technický
standard nazývaný harmonizovaná
evropská norma nebo evropské
technické schválení

– nebo vyhovuje české harmonizované 
technické normě

Nařízení vlády č.190/2002 Sb.



Označení výrobku

! !





Výběr vhodného materiálu

1. zkušenost (osobní, předaná, 
řemeslná)

2. technická data (publikovaná, 
dokumentovaná, normová)

3. fyzikální a chemické studie (vztah 
mezi strukturou a vlastnostmi) –

řízený návrh - materiálové 
inženýrství



1. Zkušenost

Osobní



Přímo předaná zkušenost



Nepřímo předaná zkušenost



2. Technická data



33-22 p.n.l.

1556 n.l.

Publikovaná technická data



Objektivní technická data

• z výsledků materiálového 
zkoušení a kontroly jakosti

 technická norma (dokument 
schválený pověřenou právnickou 
osobou pro opakované nebo stálé 
použití) 



• dokumentovaná dohoda obsahující 
technické specifikace a další kritéria pro 
materiály, výrobky, postupy a služby tak, 
aby vyhovovaly danému účelu. 

• kvalifikovaná doporučení, jejich používání 
je dobrovolné. (Pojem "závazné normy" zmizel v 

roce 2000.)

• závaznými právními předpisy jsou nařízení 
vlády, která stanoví technické požadavky 
pro konkrétní výrobky a zařízení.

• "harmonizované normy" jsou normy 
sladěné s těmito nařízeními vlády. 

Technická norma



České technické normy

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, 

METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

(do 31.12.2008: Český normalizační institut)

ČSN = veřejně dostupný dokument (je 

přístupná ve všech fázích vzniku a používání v 

praxi), ale přístup k normám je placen



Vznik technických norem

• původní česká technická norma ČSN

(cca 10%)

• evropské či mezinárodní normy
přejaté ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN 
ISO, ČSN IEC, ČSN ETS  

• překlad, převzetí originálu, schválení k 
přímému používání

• současně s jejich převzetím se ruší 
překonané či konfliktní původní české 
technické normy



Druhy norem

• terminologické

• zkušební

• výrobkové

• bezpečnostní 

předpisy

• normy postupů/služeb

• řízení jakosti



Terminologická norma

• ČSN 73 1289 (731289):Terminologie 

v oboru pórobetonu

• Anotace

Tato norma sjednocuje názvosloví,

používané pro obor pórobetonu v technické

praxi, v technických podkladech, odborné

literatuře, učebnicích, příručkách a v

hospodářském styku. Stanoví české a

slovenské názvy a definice základních a od

nich odvozených pojmů v oboru pórobetonu.



• ČSN EN 1051-1 Sklo ve stavebnictví 

- Skleněné tvárnice a skleněné 

dlaždice - Část 1: Definice a popis

Anotace:

Tato evropská norma je výrobkovou normou 

pro skleněné tvárnice a skleněné dlaždice. 

Uvádí tvary, tolerance rozměrů a vlastnosti 

materiálu pro skleněné tvárnice a skleněné 

dlaždice pro použití ve stavebnictví. 

Výrobková norma



Zkušební norma

• ČSN EN 14231 Zkušební metody 
přírodního kamene – Stanovení 
odolnosti proti kluzu pomocí 
zkušebního kyvadla.

Anotace:
Tato evropská norma určuje zkušební
metodu pro stanovení odolnosti proti kluzu
exponovaného povrchu výrobku z přírodního
kamene, který bude používán na dlažby v
budovách.



ČSN 1213         r.1947



ČSN EN 196-3 r. 2009



3. Materiálové inženýrství

• pochopení vazeb mezi chemickým    
složením, strukturou, vlastnostmi a 
technologií výroby materiálu

• struktura ovlivňuje vlastnosti, 
vlastnosti mají vliv na použití,
strukturu  lze ovlivnit výrobou

Dříve: výroba → struktura →vlastnosti → 
použití

Nyní - MI: definice požadovaných vlastností 
→návrh materiálu →výroba



struktura

výroba

vlastnosti

použití

materiál

Materiálové inženýrství





Struktura

&

vlastnosti



Složení stavebních hmot

• Prakticky každá reálná látka je směs, 

tvořená složkami (jednoduššími látkami)

• Složka - tvořena stejnými částicemi 

(atomy, molekulami)

• Vlastnosti látky závisí na druhu, 

množství a vzájemné interakci složek



Látka

čistá látka směs
(chemické individuum)                     

prvek       sloučenina          heterogenní

homogenní

plynná směs    kapalný roztok    tuhý roztok



Jednosložková látka

jedna složka výrazně převládá a určuje 

vlastnosti 

• technicky čistá látka (nečistoty < 10 %)

• laboratorně čistá látka

• čistá (obsah základní látky min. 98 %) –

označení č.

• pro analýzu (99,0 - 99,8 %) – označ. p.a.

• chemicky čistá (> 99,8 %) – označ. ch.č.

• zvláště čistá (> 99,9 %) – označ. zv.č.



KH2PO4



Látky podle skupenství

• plynné

• kapalné

• pevné



• Nejmenší hmotnost  na jednotku objemu

• Velká vzdálenost molekul

• Hustota cca 1000x menší než pevných 

látek či kapalin

• Univerzální stavová rovnice

P.V = n.R.T

Hustota vzduchu  1 kg/m3

Plynné látky



Kapaliny

• Hustota poněkud nižší než pevných 

látek

• Molekuly jsou blízké, ale pohyblivé

• Tečou (nevratná deformace tvaru)

• Většinou mísitelné

• Neelastické



Pevné látky

• atomy či molekuly trvale                    

ve vazebném kontaktu

• zachovávají objem a tvar

• izotropní 

• anizotropní (ortotropní)



Isotropická tělesa

• jsou taková, která ve všech směrech mají
stejné fysikální vlastnosti, jako pružnost,
tvrdost, pevnost, stejně se teplem
roztahují, stejně teplo vedou, ve kterých
se vlnění, tedy i zvuk, světlo, elektřina, na
všecky strany stejně rychle šíří; k tomu
jest nutno, aby poměr pružnosti k hustotě
byl ve všech směrech stejný

• taková tělesa jsou kapaliny a plyny, z
těles pevných látky amorfní, t. j.
nekrystalované.

Ottův slovník naučný, 1908



Izotropní materiály

• kovy

• prostý beton

• pórobeton

• polystyren

• keramický střep

• kaučuk



Anisotropická tělesa

• tělesa, která v různých směrech mají různé
vlastnosti fysikální, slovou anisotropická;
takové jsou všecky látky krystalované,
všecky látky štípatelné, ať krystalované
neb ne, dřevo a j.

• vyříznou-li se na př. ze špalku dřevěného co možná
rovnorodého tyčky v různých směrech a určí-li se jich
koefficienty pružnosti, shledá se, že tyto nejsou
stejné. U všech tyček, které jsou vyříznuty podél
vláken, jest koefficient pružnosti stejný, rovněž i u
všech, které jsou vyříznuty kolmo na vlákna, ale u
těchto jest jiný než u oněch.

Ottův slovník naučný, 1908



Anizotropní materiály

• dřevo - ortotropní

• materiály na bázi dřeva

• cihla děrovaná 

• kosti

• některé kompozity (lamináty)



• Mikrostruktura • Makrostruktura

Struktura



Struktura pevných látek

• Krystalické látky

• Amorfní látky

• Heterogenní látky - pórovité látky

- zrnité látky

- kompozity



Krystalické látky
• pravidelné geometrické uspořádání 

částic (energeticky nejvýhodnější)



Vazby krystalických látek

• Molekulová mřížka: Krystaly z těchto mřížek 

mají malou pevnost, jsou měkké, plastické a 

mají nízký bod tání 

• Atomová vazba: Vyznačuje se vysokým bodem 

tání, vysokou tvrdostí a chemickou odolností 

• Iontová mřížka: Elektrostatické přitažlivé síly 

mezi kationty a anionty jsou silné, iontová 

mřížka je díky tomu velmi stabilním útvarem. 

Výskyt: Sloučeniny kovů s nekovy, soli. 

• Kovová krystalická mřížka: Velká tepelná a 

elektrická vodivost, kujnost, tažnost, lesk. 



Krystalické látky - poruchy



Amorfní látky

• sklo, asfalt, vosk, pryskyřice „přechlazené kapaliny“

• struktura není prostorově uspořádána do geometrické 

pravidelné mřížky

• v přírodním stavu nevytvářejí makroskopická, 

geometricky pravidelná tělesa a nemají rovné štěpné 

plochy jako krystaly



• mohou dodatečně krystalizovat 

• některé látky mohou mít amorfní i 

krystalickou podobu

krystalický

SiO2 (křemen)

amorfní 

SiO2 (sklo)

Amorfní látky



Heterogenní látky

• z různých složek – fází

• závisí na měřítku, jakým zkoumáme

• krystalické oblasti obklopené amorfním 
okolím



Pórovité látky

• s uzavřenými póry • s otevřenými póry



Zrnité látky

• pevná fáze + mezizrnné prostory

• sypké



Kompozity

• obsahují zřetelně rozlišitelné 
složky (konstituenty, fáze), které 
synergicky spolupůsobí a vytvářejí 
celek nových vlastností

Synergie = jev, při kterém součinnost 
dvou a více jeho subjektů/veličin/hráčů 
má větší účinek/výsledek než jejich 
součet 



Kompozity existují v přírodě a lidé je 

vyrábějí odedávna



Výztužná složka

+

Pojivá složka = matrice 

Vyztužené látky



Výztuž

• Částice (plněné plasty, beton)

• Vlákna (uhlíková,skleněná, 

kovová, přírodní) 

• Dlouhá vlákna (pruty -

železobeton)

• Plošná výztuž (laminát, 

překližka)



Zveřejnění přednášek

• Přednášky budou uveřejněny po 
přednesené přednášce a budou zde 
umístěny týden. Poté bude přednáška 
stažena 

• Vystavený materiál je určen výhradně pro 
řádně zapsané posluchače přednášek 
předmětu Stavební hmoty a jeho 
zpřístupňování jiným osobám může být 
považováno za nezákonné jednání 



Zveřejnění přednášek

http://tpm.fsv.cvut.cz/student

předmětem 123SHMA - Stavební hmoty

http://tpm.fsv.cvut.cz/student



