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3. LEHČENÝ CIHLÁŘSKÝ  STŘEP 
 

Cihla se jako stavební materiál používá už více než 10 000 let. Jako nejstarší 
umělé stavivo prošla dlouhým vývojem, který se v posledních dvou stoletích výrazně 
zrychlil. Pravidelně se objevují nové výrobky a technologie splňující neustále rostoucí 
nároky projektantů, stavebníků, investorů i zákazníků. V současnosti jsou to vysoce 
sofistikované soubory výrobků nazývané cihlové systémy, které tvoří více než 90 % 
objemu cihlářských výrobků produkovaných v České republice (2003) [94]. Základem 
všech moderních cihlových systémů je velkorozměrová vylehčená (porozitovaná) 
příčně děrovaná cihelná tvarovka typu THERM. [100] 

 
 
3.1. PRINCIPY VYLEHČOVÁNÍ  CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 
 

Vylehčování cihlářských výrobků je snižování jejich objemové hmotnosti. To je 
možné těmito způsoby : 
 

- zvýšením pórovitosti střepu – tzn. přídavkem lehčiv do výrobní směsi 
- vytvářením otvorů – tzn. zmenšením podílu střepu v celém objemu výrobku 
- oběma způsoby – střepově i objemově lehčený výrobek  [93] 

 
Podle povahy a působení lehčiva na vznik pórovité mikrostruktury střepu 

rozeznáváme: 
 

- lehčiva působící nepřímo (svou malou obj. hm. snižují obj. hm. střepu). Dále je 
dělíme na lehčiva 
 přírodní (např. křemelina) 
 přírodní upravená (expandovaný perlit aj.) 

- lehčiva působící přímo (obsahují spalitelné podíly, které po vyhořením 
vytvářejí ve střepu póry a tím vylehčují střep). Dále je dělíme na 
 organické přírodní látky (často odpady, viz. kap. 5.6.) 
 organické syntetické látky (např. pěnový polystyren) [1] 

 
Pozn.: Není zcela exaktní, která lehčiva jsou přímo a nepřímo působící. Občas se vyskytuje dělení dle 
účinku přesně opačné, vysvětlováno tak, že lehčiva s malou objemovou hmotností způsobují přímé 
vylehčení střepu, kdežto přídavkem vyhořívajících aditiv, póry (tedy i vylehčení) vznikají až 
sekundárně (při výpalu). Je zřejmé, že oba náhledy jsou korektní, nicméně mnohem častěji se 
vyskytuje dělení dříve jmenované.       
 
 V cihlářské výrobě se převážně využívá lehčiv přímo působících. Nejčastěji 
jsou to dřevěné piliny, dále celá řada odpadů obsahujících spalitelné podíly, a také 
někdy i netradičních až exotických přísad (daných konkrétním místem výskytu), jako 
jsou např. rýžové slupky v Uzbekistánu [101] [102], nebo olivová jádra ve Španělsku. 
[103] 
 Využití organických látek uměle připravených (syntetických) je částečně 
omezováno vznikem nežádoucích škodlivých emisí při jejich vyhořívání, které mohou 
unikat do ovzduší, což může znamenat nutnost nákladných zařízení pro čištění 
kouřových plynů. 
 
 
 
 



Ing.Hynek Stančík: Vliv pórovité struktury na vlastnosti cihlářského střepu, disertační práce 
__________________________________________________________________________ 

 - 4 - 

3.2. HISTORIE A SOUČASNOST LEHČENÝCH  CIHEL 
 
 Cihla je nejstarší umělé stavivo jehož historie začíná téměř s počátkem naší 
civilizace. Vznik nepálených cihel se datuje do období 10 000 - 8 000 let př.n.l. 
Nejstarší známé zdicí prvky, které mají nepravidelný bochníkový tvar, byly nalezeny 
v oblasti neolitického Jericha, v pozdějších obdobích se na nich objevují otisky prstů 
po tvarování.  
 
Obr.1 - První známé cihly  

 
[98] 

 
A od počátku je také výroba cihel spojena s vylehčováním. Jen vyjímečně byla 

v prehistorických sídlištích používána hlína samotná v surovém stavu. Zpravidla před 
rozmělněním s vodou byla konzistence dle potřeby upravována rostlinnými nebo 
minerálními přísadami (sekanou slámou, bylinnými zbytky, pilinami, popelem, 
pískem), které zpomalují vysychání a brání tak praskání již hotového díla a zároveň 
v případě rostlinných směsí zpevňuje jeho strukturu. Přednosti ostřiva byly na 
předním východě prokazatelně známy již počátkem 8.tis.př.Kr. [81] Primární příčinou 
není samozřejmě vylehčování, jehož význam se vynořuje postupně. Ukazuje se však 
synergičnost (spolupůsobení na další vlastnosti) přísad přidávaných do cihlářských 
hlín. Tato technologie výroby cihel (přidávání rostlinných zbytků, okolo 5 000 př.n.l. 
se navíc v Mezopotámii objevuje forma na cihly) se ve starověku stala 
charakteristickou na Předním východě, [83] [99] v Egyptě, [85] i v Americe [84] a 
někde se používá dokonce v nezměněné podobě dodnes. Někdy se také do hlíny 
přidával asfalt a čímž vznikl materiál stejně trvanlivý jako kámen. [82] Mezopotámie 
je ostatně považována za kolébku civilizace, tedy i cihlářství, které díky nedostatku 
stavebního kamene a dřeva, v této oblasti vzkvétalo až do podoby divů světa 
stavěných z cihel jako jsou Visuté zahrady královny Semiramis nebo Babylónská 
věž. V Sumeru měla dokonce prostá cihla svého vlastního boha. [96]  
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Nejprve byly cihly pouze sušeny na slunci a od 4.tisíciletí př.n.l. se začaly 
vypalovat. Byl to první zásadní zlom v cihlářství - takové cihly mají výrazně lepší 
fyzikální vlastnosti (především pevnost a trvanlivost), nemluvě o zušlechění 
estetickém působení. Jen pro zajímavost: tisíce let stará technologie, tzn. výpal ve 
slohách proložených dřevem, se používá dodnes – při výrobě lícových cihel s uměle 
patinovaným povrchem v Anglii. Souběžně se užívalo cihel sušených i pálených (na 
povrchové vrstvy význačných staveb), a objevila se další velice působivá novinka – 
barevné glazované reliéfní cihly, které oslňují i po tisíciletí (např. světoznámá 
Babylónská Ištařina brána). Postupně se cihly z oblasti Předního východu rozšířily do 
celého tehdy známého světa, na čemž se podílelo především římské impérium. 
Objevuje se první známá dutinová cihla (perforované cihly na rozvod teplého 
vzduchu v římských lázních) a také účelově střepově lehčená cihla (na stavbu kopule 
chrámu Hagia Sofia v Byzanci, byly použity cihly lehčené křemelinou). [77] [99] [100] 

 
Středověk se, pro lehčenou cihlu, dá s nadsázkou nazvat dobou temna.  

Prostá plná cihla se začala znovu masivněji používat až od 13.-14.století, 
v pobřežních oblastech severní Evropy se s rozvojem hanzovních měst, rozvíjí i 
lícové zdivo a dlažba, odolávající tamějšímu agresivnímu prostředí. Cihlářská výroba 
však byla v principu stejná jako ve starověku, základem byla plná cihla různých 
rozměrů a větší formáty se nevyráběly z důvodů technologických i pracovních 
(náročné sušení i výpal, vysoká hmotnost, dostatek lidí pro manuální práci). [105] 
Zmínky o lehčení cihel se objevují ve spisech italských architektů Albertiho (1512) a 
Palladia (1571), kteří radí cihlářům jak si ulehčit výrobu, manipulaci a zlepšit kvalitu 
svých výrobků: …Bude-li nutno udělat cihly tlustší, předejde se z valné části 
nepříjemnostem, jestliže se cihly středem své tloušťky na jednom nebo dvou místech 
propíchnou špičatým kolíkem, aby mohly pohodlněji prosychati a vypalovati se, když 
jejich opocení a výpary se budou moci těmito otvory odpařovati jakoby jakýmysi 
větracími průduchy. [79] [80] Tento synergický efekt lehčení je zřejmý i na nejstarší 
české děrované cihle z Vlašského dvora z 15.-16. století.  
 
Obr.2 - Nejstarší česká lehčená cihla  
 

 
 [99] 

 
Umění výroby cihel, prve zcela zapomenuté, však postupně sbírá síly, a pomalu se 
připravuje na své znovuzrození do „zlatého věku“ cihlářství v 18.-20. století. 
(zavádění prvních strojů a technických vylepšení a Anglii, Flandrech a Francii, 1619 
– britský patent Johna Etheringtona na vytvářecí stroj, 1640 – první průmyslová 
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cihelna založená Holanďany v Americe,  1776 – využití odpadního tepla z pece na 
dosoušení Millerem z Lipska, 1792 – první, ještě dřevěné, mísiče hlíny v Nizozemí) 
 

Dalším významným mezníkem cihlářství se stal v období průmyslové revoluce 
objev lehčené – dutinové cihly, jejíž výrobu umožnil nástup pásmového lisu. Angličan 
Benford Deacon podal patent na dutý blok 13.března 1813. Jeho objev značně 
rozvinul technické vlastnosti cihel, použité dutiny nejen snížily váhu a zjednodušily 
manipulaci s cihlou, ale současně zvýšily pevnost v tlaku, tepelnou i zvukovou 
izolaci. Cihly mohly být také větší, což znamenalo šetření časem a manuální prací. 
Do širšího povědomí pronikly po výstavbě přístavních budov v Toulonu 1818 . 
 
Obr.3 - Duté cihly, Toulon (1818) 

 
Během cesty po jižní Francii v roce 1825 kníže Metternich viděl tyto kubické duté 
cihly a nařídil aby byly vystaveny v C.K. Polytechnickém Institutu ve Vídni, společně s 
výrobními postupy a nákresy potřebného strojního vybavení. A tak již v roce 1827 
byla postavena budova z těchto cihel vyrobených v Maďarsku. V roce 1855 Borie 
zdokonalil jejich výrobu a lehčená cihla nastoupila na své vítězné tažení 
stavebnictvím. [86] [87] 1832 ve Francii Fajes znovu vynalezl cihly lehčené 
křemelinou. 1844 v USA bylo patentováno přidávání dřevěných pilin k surovině při 
výrobě lehčených cihel a v roce 1846 následovalo zalisování dřevěného uhlí a jemně 
sekané slámy patentované v Anglii. [99] [106] 
 
Pozn. Vynález dutinové i křemelinové cihly, byl podobný případ jako Kolumbovo „objevení“ Ameriky, 
analogicky také v této oblasti existovaly takové výrobky už mnohem dříve jako např. perforované 
větrací cihly v římských lázních, cihly vylehčené přidáváním křemeliny v Byzanci, které však upadly 
v zapomnění.  
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Před rokem 1860 už vyráběl Hertel v saském Nieburgu duté cihly ležatém pásmovém 
lise (lisy byly nejprve stojaté). Okolo 1860 přišlo v Německu do módy lícové cihlové 
zdivo a začala být po lícovkách velká poptávka. Kvůli snížení dopravních nákladů a 
zjednodušení výroby je začal A.Augustin z Laubanu vyrábět jako horizontálně 
děrované cihelné bloky. [86] Na našem území si v roce 1909 inž. Jindřich Kneifel 
nechává patentovat  ruční výrobu železné formy s polodutou perforací stěn a dna 
(rakouský patent č.28.288), která slouží k produkci příčně děrovaných cihel.[78] 
 
Obr.4 - Ukázky ústí pro výrobu děrovaných cihel na českém území 

      
Cihla komínová (okolo 1900)    cihla komůrková (okolo 1930)  

 
 

Prostředků těchto (pozn. uhlí, rašelina a dřevěné piliny) užívá se hlavně tam, kde 
mají se docíliti lehké předměty, jako cihly pro zdivo vrchních poschodí aj. Při tom 
přihlížeti dlužno k tomu, by kousky těchto ostřidel (pozn. dříve se tyto látky řadily k ostřivům) 
nebyly příliš velké, poněvadž by po vyhoření zrnek povstaly velké dutiny, které činí 
výrobek nepevný. Také třeba dobře promísiti látky ty s hlínou, aby nehromadily se na 
jedno místo. Hlavně dřevěné piliny potřeba přesíti tam, kde výroba je strojová, 
poněvadž často se stává, že větší kousky dříví v pilinách se nalézají a tyto ve strojích 
působí pak zbytečné zdržování a hlavně při uřezávání drátem mají vliv na neostré 
hrany cihel. Rašelina a kamenné uhlí zanechávají některé neshořitelné látky, které 
jako škvára působí na tavení a proto nutna opatrnost při mísení těchto látek ostřících. 
Při topení třeba míti dobrý zřetel na to, že tyto ústrojné látky hořením vydávají žár 
značné síly, na který nutno počítati. Někdy již sama hlína obsahuje množství látek 
uhelných, které namnoze samy dostačí hlíny vypáliti. Je to tak zvaná hlína 
hnědouhelná …Takto popisuje  vylehčování pomocí přísad Antonín Vott v první 
české publikaci věnované cihlářství (1903) [95] 
 

Lehčené cihly byl vítány všude tam, kde bylo nezbytné snížit hmotnost stěn. 
Probuzení technického pokroku a rychlý růst měst na přelomu 19. a 20. století, si 
žádalo stavět vyšší budovy a bylo proto nezbytné snižovat váhu horních podlaží. 
Bylo také nutno stavět v co nejkratší době stále více budov jak obytných tak 
průmyslových, kvůli množství lidí proudících do měst. Běžná plná cihla přestává 
stačit a v rychlém sledu se objevují nové a nové cihlářské výrobky, umožňující 
rychlejší a levnější výstavbu. Z důvodů snížení pracnosti na stavbě, zjednodušení 
odborné práce, úspory času (rychlejší postup prací), se logicky začaly vyrábět cihly 
větších rozměrů. Vysoká objemová hmotnost cihelného střepu (až 1800 kg.m-3) a 
z toho plynoucí větší hmotnost výrobků, způsobovala problémy s manipulací, 
dopravou, spotřebou základní suroviny atd. Protože pevnost keramického střepu a 
tím pádem i finálního výrobku, je dostatečná pro účely zdiva (a v případě použití cihly 
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plné i naddimenzovaná), vylehčování cihelného střepu bylo tak ideálním řešením. 
V důsledku tohoto překotného nástupu nových výrobků (a jejich nezařazení do 
cihelných norem) vznikl v roce 1912 v Německu soudní spor o to, jestli se lehčené 
cihly pro zdivo hodí nebo ne. Jak už to  bývá, spor to byl především obchodní 
(výrobci se snažili obcházet obchodní organizace a jejich provize) a obchodníci 
vznesli žalobu, zda se vůbec může stavět z cihel které nejsou normovány. Nakonec 
ale nejvyšší soudní dvůr v Berlíně (1913) rozhodl, že pórovité cihly mohou být 
používány pro zdění a ve výroční zprávě Německé asociace pro hlínu, cement a 
vápno (1913) bylo potvrzeno využití lehčených cihel s objemovou hmotností okolo 
1000 kg.m-3 (což je možné pouze v případě porozitované nebo děrované cihly). Kvůli 
nutné obnově budov zničených po první světové válce, se po 1918 už se vyrábělo 
mnoho specializovaných bloků 1,5 až 4,5 x větších formátech než byl tehdejší 
standard (přibližně cihla plná CP). Byly dokonce speciálně žádány pro nemocnice, 
protože se věřilo, že zdi z lehčených cihel zůstanou suché. [88] [90] [100] 

 
Obr.5 - Ukázky různých děrovaných cihel (okolo 1930) 
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V letech 1930 – 1935 je užití lehčených cihel velmi rozvinuté jak dosvědčují 
následující podrobné informace i s řešením některých specifických problémů: 

Podle druhu lehčiva rozeznáváme cihly pilinovky, rašelinovky, slámovky, 
hoblinovky, mourovky, koksovky, křemelinovky, tříslovky, tufovky, škvárovky aj. Jindy 
se béře k lehčení i dřevěná moučka, popílek z lokomotiv aj. Poněvadž těsto 
lehčených cihel, zejména pilinovek apod., jest velmi tuhé, neboť obsahuje co nejvíce 
lehčiva, např. dřevěných pilin, musí býti drát, jímž se odřezávají, mnohem silnější, 
než u cihel obyčejných. Tvaru se však nikdy přesně nedosáhne, naopak, lehčené 
cihly mívají hrany „vykousané“, neboť při odřezávání se z těsta snadno vytrhávají 
částečky lehčiva, zejména je-li vláknité, jako např. rašelina. 

Příčinou lehkosti cihel jsou ve všech případech četné průlinky neboli póry – 
odtud cihly průlinčivé neboli pórovité – jež značnou část jejich objemu vyplňují, takže 
hlíny jest v nich vždy méně, než v cihlách plných. To se ovšem nesmí stát závadou 
jakosti, poněvadž pevnost pevnost nejlepších lehčených cihel má býti dostatečně 
dobrá, ne menší, než obyčejných cihel druhu A podle čs.norem, tedy 75 kg/cm2. 
Lehčenými cihlami se zdí jednak všude tam, kde zdivo z obyčejných cihel by bylo 
příliš těžké, např. v klenutích, balkonech, ve vyšších poschodích aj. – jednak jsou 
výbornými kameny pro tepelnou isolaci.  

Kromě cihel a výrobků plných se vyrábějí také cihly i cihlářské zboží duté, tj. 
takové, v němž jsou rozmanité otvory. Ty mohou jíti v cihle do všech tří druhů stěn, 
buď od užších bočných stěn k protější stěně – cihly se jednodutinné a vícedutinné. 
Otvory mohou býti čtyřhranné, oblé neb i jiné. Hlavní požadavky na duté cihly a 
podobné kameny jsou 

1. malá váha, nejvýše 3,5 až 4 kg, aby zedník při zdění neumdlel, při tom však 
2. velký objem, aby se vyzdilo zdiva co nejvíce; 
3. dobrá vazatelnost. Zedníci mají rádi, když alespoň jedna ložná plocha se blíží 

ložné ploše normální plné cihly. 
4. Úspory malty při vázání dutých cihel se dosáhne, zapadají-li do sebe např. na 

drážku a pero, anebo jinými výstupky, aby se již tím dodávala zdivu stálost a 
pevnost 

5. Duté cihly musí býti ovšem vždy dostatečně mechanicky pevné. Příčná dutina 
se chová při téže hmotě duté cihly staticky příznivěji, než dutina podélná. Tak 
2 komůrkové cihly nahradí 3 cihly obyčejné plné, což jest ovšem také úsporou 
malty. 

Dává se přednost, je-li u duté cihly ložná plocha jako u normálky a rovnoběžně 
s ní jdou dutiny. Za nejlepší se pokládají ty cihly, jež mají stlačení hmoty co 
největší a také co nejvíce dutin. Kolmo k ložné ploše jsou duté cihly vždy pevnější 
než cihly plné, což si lze vysvětliti tím, že surovina pro ně je vždy lépe upravena a 
že při pálení je vlivu ohně vystavena větší plocha i tenčí hmota, takže propálení 
bývá lepší i hutnější. Výhodou mnohaděravých cihel jest úspora hlíny a ovšem i 
váhy cihly, činící asi o 35 – 40%, dále větší pevnost, snažší podávání 
(manipulace), levnější doprava, úspora paliva při možnosti rychlejšího pálení, 
větší izolační schopnost a snažší vysychání zdí. Mezi nevýhody náleží dražší 
výroba a větší spotřeba malty. Zdivo z dutých (v širším slova smyslu, tedy i 
z děrovaných) cihel jest lehké a proto se dobře hodí pro zdění balkónů i jiných 
výstupků budov. Cihelné trámce se osvědčují jako výborné isolující stropnice a 
vůbec duté cihly jsou vhodné k isolování podlah, podbíjení stropů i střech, i 
k isolování zdí v podkrovních místnostech i j. Příčky z dutých cihel isolují dobře 
zvuk, duté cihly mohou sloužiti též za potrubí k vedení vody i jiných kapalin, 
teplého vzduchu aj. [99] 
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V roce 1930 byly prováděny v Německu srovnávací zkoušky dutých a plných 
cihel (viz.tabulka) které ukázaly výhody dutinových cihel.  
 
Tab.1 - Srovnávací zkoušky dutých a plných cihel 
 

 německá normální Stöhr, Mnichov 
dutá plná dutá 

rozměry [cm] 25 x 12 x 6.5 25 x 12 x 10 25 x 25 x 10 

váha [kg] 3.24 - 3.75 4.13 5.30 - 5.85 

tloušťka zdiva [cm] 38 25 25 

počet cihel na m3/m2 [ks] 370-390 / 145 260-280 / 68 135 / 34 

spotřeba malty na m3/m2 [l] 300 / 114 200-250 / 56 170 / 43 

spotřeba vody na m3/m2 [l] 106 / 40 77 / 19 48 / 12 

únosnost [kg/cm2] 150 110 90 

tepelná vodivost [kcal/m2h]  2.32 1.61 2.36 

 
Do období 1938-1939, než  byla výnosem pruského ministra financí omezena výroba 
takových cihel na 15 druhů, se v německé říši vyrábělo asi 150 druhů dutých cihel.  
 
Obr.6 - Ukázka sortimentu děrovaných cihel (cihelna Hodonín okolo 1935) 

 
[99] 

 
Po roce 1945 byla opět nutná obnova zničených budov a také se začaly rozvíjet 
velké stavby, kde byla  na prvním místě racionalizace výstavby. Tepelně izolační 
lehčené bloky zrychlují  výstavbu, šetří lidskou práci a maltu a jsou také 
konkurenceschopné nově se rozvíjejícím stavebním materiálů. Jejich produkce však 
klade na výrobce stále vyšší nároky a mnozí cihláři se těmto změnám nedokázali 
přizpůsobit a reagovat  na ně. [90] Objemová hmotnost výrobku se výrazně podílí i 
na ekonomice výroby, ale také na užitkových parametrech tvarovky. Snížením 
objemové hmotnosti výrobku se snižuje spotřeba suroviny (tím i zatížení strojního 
zařízení), snižuje se spotřeba energie na sušení a výpal (v sušárně se odpařuje 
menší množství vody, v peci se snižuje spotřebu paliva vyjádřenou energií vztaženou 
na kg hmoty). [3] 
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Novodobým milníkem v cihlářství je patent švédského inženýra Svena 
Fernhofa: „Způsob výroby lehkých keramických výrobků“ (1958), který dal silný 
podnět na výrobu nového cihlářského výrobku - porotonové cihly. Poroton je 
obchodní název cihel lehčených vyhořívající plastickou látkou – polystyrénem. Do 
cihlářské suroviny se polystyrén přidává v drobných napěněných granulkách. 
V důsledku jejich pružnosti při sušení a pálení nevznikají ve střepu trhlinky. Při 
výpalu polystyrén vyhoří a ve střepu se vytvoří jemné kulovité dutinky. Ing. Fernhof 
ve svém patentu uvádí jako další vhodné plastické hmoty polyuretany, polyetylén, 
latexový kaučuk aj. [97] [89] Od 50. let se totiž začíná sledovat tepelná izolace budov 
a nároky na ni neustále zvyšovat. 
 
Pozn. V tepelně technických požadavcích do roku 1964 v ČR platil cihelný ekvivalent stěny z CP 450 
mm s tepelným odporem  R = 0,52 m2.K.W –1. V současnosti norma doporučuje  součinitel prostupu 
tepla  U  0,25 W.m-2.K-1 což znamená R  3,83 m2.K. W –1. Za 40 let to znamená nárůst požadavků o 
737 %!!! 

 
Tento drtivý tlak (nutno podotknout, že v důsledku nekomplexních řešení budov, 
zatím zbytečně přeháněný) nutí cihláře reagovat vývojem nových výrobků. Nejprve 
byla snaha vyhovět tepelně izolačním požadavkům děrováním cihel, úpravou tvarů a 
velikosti cihel (dnes běžně 10x větší formáty než CP), dle překladů že v tomto 
případě klesá pevnost lehčených výrobků lineárně, kdežto u přídavku lehčiv 
exponenciálně, ale brzy to samozřejmě nestačí a je nutno začít lehčit cihly kombinací 
obou způsobů. [36] [48] Rozvíjí se technologie porotonu, a protože při přidávání 
polystyrénu se musí čistit kouřové plyny, začínají se masivně používat dřevěné piliny 
a posléze papírenský kal. To jsou v současnosti tři nejpoužívanější lehčiva 
v cihlářství. Tepelně izolační vlastnosti se stávají jednoznačně nejfrekventovanější 
vlastností zdiva, odbornou veřejností pohříchu mnohdy jedinou pečlivěji sledovanou 
(což se pomalu mění až v posledních letech). Začínají se objevovat první 
komplikované tvary děrovaní, které mají zajistit delší cestu tepelného toku cihlou. 
 
Obr.7 - Ukázky děrování s prodloužením dráhy tepla cihlou 

             
[124] [123] [122] 

 
Neuvažují však s přestupem tepla přes vzduchovou dutinu a tato cesta se ukázala 
býti slepou. [107] [115] Postupně se ztenčuje tloušťka žebra (až na 2-3 mm), hledá 
se optimální poměr velikosti a plochy otvorů a síly stěn, za současného co největšího 
střepového vylehčení, ve snaze dosáhnout co nejlepších tepelně izolačních 
vlastností při dodržení minimálně potřebných pevností cihel. Zatímco před pár lety se 
u nás považovaly za optimum cihly s objemovou hmotností 900 -1000 kg.m3, dnes už 
je to pod 800 kg.m3, a běžně se objevují tvarovky s obj.hm. 600 – 700 kg.m3, při 
pevnostech v tlaku 6 – 10 MPa. 
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Obr.8 - Ukázky děrování tepelně izolačních tvarovek u nás i ve světě (okolo 2000) 
 

          
 

        
 
   

[111] [113]  
 
Postupný vývoj lehčené cihly (i velikosti, obj.hmotnosti, pevnosti) v rámci jedné firmy 
(Wienerberger Ziegelindustrie GmbH) je názorně předveden na exponátu z výstavy 
Bau Mnichov 2001. 
 
Obr.9 - Vývoj lehčení u firmy WZI  
 

 

 
 
Rozměr  30 - 36,5 cm, obj. hmotnost  550 kg.m-3,  
pevnost 4 MPa,  ev 0,09 W.m.K-1, rok výroby 2001  
 
 
 
Rozměr  24 - 36,5 cm, obj. hmotnost  650 kg.m-3,  
pevnost 4-6 MPa, ev 0,12 W/mK, rok výroby 1999 
 
 
 
Rozměr  24 - 36,5 cm, obj. hmotnost  700 kg.m-3,  
pevnost 4-6 MPa, ev 0,14 W/mK, rok výroby 1998 
 
 
 
 
Rozměr  24 - 36,5 cm, obj. hmotnost 800/750 kg.m-3,  
pevnost 8-12 MPa, ev 0,16 W/mK, rok výroby 1994 
  
 
 
Rozměr  11,5 - 49 cm, obj. hmotnost  800 kg.m-3,  
pevnost 6-8 MPa, ev 0,18 W/mK, rok výroby 1985 
 
 



Ing.Hynek Stančík: Vliv pórovité struktury na vlastnosti cihlářského střepu, disertační práce 
__________________________________________________________________________ 

 - 13 - 

Pozn. Ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti ev kvantifikuje vliv všech složek sdílení tepla pro 
nehomogenní vrstvu materiálu dané tloušťky. ev= mat.dmat[W/mK], kde dmat je tloušťka materiálu. 
Používá se pro zjednodušení výpočtu tepelného odporu stěn. V SRN se často používá pro 
porovnávání tepelně izolačních vlastností různých tvarovek. 
 
Vyvíjí se také maltové spáry cihelných tvarovek. U styčné (svislé) - přes klasickou, 
kapsovou k zazubené (pero + drážka). Na obr.10 jsou vidět postupné změny až  po 
otvory zasahující až do zubů a také možnosti velikosti zubů (velký ozub je vhodnější 
z hlediska jak výrobního, tak tepelné izolace)  
 
Obr.10 - Vývoj maltové spáry 
 

 
Ložné spáry ovlivňují výrazně celkové tepelně izolační vlastnosti stěny. Dnes se 
standardně používá lehčených, tzv. teplých malt, které tento nepříznivý vliv omezují.  
Dalším vývojovým stupněm v této oblasti jsou broušené cihly (u nichž je tloušťka 
ložné spáry minimalizována z obvyklých 12 mm na 1 mm). (Na obrázcích je vidět 
rozdíl mezi minimalizovanou a klasickou ložnou spárou) 
 
Obr.11 - Rozdíl mezi minimalizovanou a klasickou ložnou spárou 
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Střepové lehčení se pravděpodobně blíží své hranici fyzikálních možností pro cihelný 
střep v případě „tažených pěnových“ cihel s objemovou hmotností 390 kg.m3, 
pevností v tlaku 3,4 MPa a ev 0,10 W/mK. 
 
Obr.12 - „Tažené pěnové“ cihly   
 

                 
 

[109] [110] 
 

Momentálně nejmodernější vývojové stadium lehčené cihly ukazuje obr.13 – 
speciální ústí firmy Braun pro výrobu tepelně izolačních cihelných tvarovek (tzv. 
„sněhulákovité“ otvory mají svou konstrukcí snížit vnitřní napětí při průtoku hlíny 
ústím a tím snížit riziko praskání tenkých žeber ) objemová hmotnost tvarovky 550 
kg.m3, ev = 0,11 W/mK. Protože tato tvarovka nesplnila na dokonale očekávání 
z hlediska prostupu tepla, byla navržen nový tvar (viz. obr.14, v současnosti vrchol 
cihlářské výroby), přestože s mírně vyšší objemovou hmotností 590 kg.m3 ale s  ev = 
0,093 W/mK. 
 
Obr.13 - Speciální ústí firmy Braun pro tepelně izolační tvarovky   
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Obr.14 - Nejmodernější tepelně izolační tvarovka současnosti  
 

 
 

          
      [112]  

 
Cihlářství se tedy pohybuje poblíž hranice fyzikálních možností pro cihelný střep, a 
proto se objevily i tvarovky kombinující nosnou část cihelnou a výplňovou tepelně 
izolační (perlit, pěnový polystyrén, minerální vata).  
 
Obr.15 - Cihelné tvarovky kombinované s výplní (perlit, pěnový polystyrén, minerální vata)  
 

       
 

[111] [113] 
 
Je však dobře že „honba“ za co nejvyššími tepelně technickými hodnotami postupně 
pomalu utichá a budovy se začínají hodnotit komplexněji. Tepelné ztráty totiž 
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výrazněji než na tepelném prostupu zdivem závisí na: otvorech (okna, dveře, 
infiltrace), chování obyvatel domu a otopné soustavě domu,  až poté na obvodových 
konstrukcích a stropech a vliv mají také klimatické podmínky a nadmořská výška. 
Ukazuje se, že pro současné podmínky (technické a ekonomické),se optimální 
koeficient prostupu tepla U pohybuje v rozmezí 0,4 - 0,33 W/m2K ( R = 2,33 – 2,86 
m2K/W) kdy tepelné ztráty zdivem činí 20 - 25 %. Při dalším snižování součinitele U 
(zvyšování tepelného odporu) se ztráty obvodovým zdivem snižují minimálně a 
narůstají u oken a dveří. Vysvětlení vyplývá ze základních fyzikálních zákonů – „teplo 
si hledá nejsnažší cestu“. Řešením sice může být dokonalé zateplení celé vnější 
obálky domu, ale zde narážíme na hygienické požadavky nutné výměny vzduchu 
v místnosti (což utěsněné okna nedovolují), takže taková úprava může fungovat 
pouze ve spojení s nákladnou vzduchotechnikou, která požadovanou výměnu 
vzduchu zajistí.Evropské normy dělí požadavky na vlastnosti stavebních výrobků do 
šesti základních skupin: 
 

1) Mechanická pevnost a stabilita 
2) Hygiena, zdravotní nezávadnost prostředí 
3) Bezpečnost při užívání 
4) Zvuková izolace (ochrana proti hluku) 
5) Tepelná izolace (úspory energie) 
6) Požární bezpečnost  

 
Když, pro zajímavost, vedle nich položíme 2000 let staré požadavky římského 
architekta Vitruvia [77], je patrné, že se příliš od dnešních nároků na stavební dílo 
neliší: „Při provádění těchto prací (staveb) se však musí dbát jejich pevnosti, 
účelnosti a ladnosti. Pevnosti se bude dbát, zapustí-li se základy až na rostlou 
půdu a vybere-li se všechen stavební materiál bedlivě a bez přehnané šetrnosti. 
Účelnosti se bude dbát, rozvrhnou-li se místnosti vyrovnaně, bez obtíží pro používání 
a budou-li položeny každá podle svého druhu příhodně a s náležitým zřetelem na 
světové strany. Ladnosti se bude zajisté dbát, bude-li dílo mít milý a ušlechtilý vzhled 
a budou-li vzájemné poměry jednotlivých jeho článků vykazovat správné vztahy 
symetrie.“ Vitruviovo firmitas - utilitas – venustas tedy plně platí i dnes. A stejně tak 
cihla, která přetrvala tisíciletí a přes všechny inovace je základem kvalitní vstupní 
surovina - cihlářská hlína. Podle moudrého a všeobecně platného rčení, že „kvalitu 
prokáže až čas“, cihla (cihelný střep) v této zkoušce obstála na výbornou. Díky své 
univerzálnosti a praktické neexistenci výrazné slabiny bude jako pravidelný vítěz 
fiktivního víceboje stavebních materiálů i nadále patřit k hlavním stavením 
materiálům bytové výstavby, protože jak napůl žertem říkával profesor Vavřín: „Cihla 
za to ani nemůže, že je tak dobrá“. [87] [116] 
 
3.3. VLIV  LEHČENÍ NA  VLASTNOSTI  CIHLÁŘSKÉHO  STŘEPU 
 
 Vylehčení cihlářského střepu (všemi způsoby viz. kap. 3.2.) neovlivňuje pouze 
objemovou hmotnost výrobku. Obecně platí, že všechny stavební materiály, kromě 
kovů jsou pórovité, každý druh materiálu má rozdílnou celkovou pórovitost, velikost a 
distribuci pórů. S pórovitou strukturou je v korelační závislosti pevnost látek (viz.kap. 
4.7.2.), ale také tepelná vodivost (viz. kap. 4.7.3). Obecně čím má látka nižší 
objemovou hmotnost (tudíž má i vyšší pórovitost), tím má nižší pevnost a tepelnou 
vodivost (neplatí to však bez výjimky, jak bude uvedeno dále) a mnoho dalších  
vlastností vykazuje těsnou závislost na pórovitosti. Např. výkvětotvornost je úzce 
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provázaná s pórovitostí. Vědecký výzkum v této oblasti probíhal už ve 30. let 
minulého století…Na povrchu hrubě pórovitého střepu keramického a na hrubých 
podkladech vůbec tvoří se výkvěty za podmínek poněkud změněných. Kapiláry mají 
tu značný průměr, póry střepu jsou veliké, vyústění kapilár velmi nepravidelná; 
drobné krystalky nezaujmou tu svou velikostí celý průřez kapilár, nýbrž vylučují se 
hojně na jejich stěnách, jež postupně pokrývají a tvoří tak souvislé prostředí, jímž 
další podíly roztoku mohou vzlínati a tak po stěnách kapilár šplhati až daleko za 
jejich okraje na povrch podkladu a jej celý postupně souvislou vrstvou výkvětů 
pokrývati. Při vyústění velkých pórových otvorů hrubého střepu shledáváme v malém 
jakousi obdobu šplhání krystalků po stěnách, jež někdy pozorujeme při odpařování a 
zahušťování roztoků na odpařovací misce. [107] 
 
Obr.16 - Zařízení ke sledování způsobu vypařování vody z keramického tělíska vodou napojeného 
podle L.F.Coolinga (1929) 
 

 
 
Zkoumání pórovitosti i jejího vlivu na další vlastnosti cihelného střepu se však věnuje 
pozornost už odedávna, jak ostatně dokládá i první česká učebnice cihlářství z roku 
1903 která na adresu pórovitosti praví: Pórovitost je velmi důležitou vlastností 
pálených výrobků hliněných. Čím hustší je povrch i lom předmětu, tím více vzdoruje 
rušivému vlivu počasí, tím větší je jeho trvanlivost. Ku zkoušení pórovitosti vezme se 
předmět, jehož aspoň jedna strana je lom, ana voda hustším povrchem špatně vniká; 
tento namočí se na 24 hodin do vody, když dříve byl zvážen. Po úplném nasáknutí 
zváží se znova, a rozdíl značí výši pórovitosti. Předměty dle pórovitosti dělíme na ony 
s velkou pórovitostí, střední a malou. Předměty velmi pórovité mohou míti 20-30% 
pórů (dle váhy); tyto jímají vody 1/5  - 1/3 vlastní váhy. K těmto náleží hlavně méně 
pálené cihly a pak ony, kterým látky organické byly přidány. Cihly do této třídy patřící 
jsou obyčejně nepevny v tlaku a snesou 50-200 kg na 1 cm2. Druhou třídu tvoří ony 
předměty, jichž pórovitost obnáší 10-20%. Tyto jímají 1/10  - 1/5 vody. Pevnost v tlaku 
bývá 300-500 kg. Třetí třídu pak tvoří ony předměty, jichž pórovitost měří 0-10%. 
Sem patří zvonivky, lícovky, tašky lepší jakosti aj. [95] 


