
Keramické výrobky 
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Rozdělení pálených zdících prvků 
podle nových evropských norem 



výrobky 
 Pálená zdící cihla: CP 
 Jmenovitý rozměr: 290x140x65 mm 
 objemová hmotnost max. 1800 kg.m-3,  
 hmotnost cca 4,7 kg 
 pevnost  P7, P10, P15, P20, P25 
 mrazuvzdorné nebo nemrazuvzdorné 
 nasákavost 12% 



Cihly děrované CD 

Cihly odlehčené CO 



Cihelné tvarovky 
Cihly děrované zazubené Heluz 
     Děrovaná cihla  

     Porotherm  

http://www.heluz.cz/index.php?html_id=200999&menu_id=200000


příčkovky 



Lícové cihly - KLINKER 



Další cihly 

Bílá cihla Akustická cihla Nepálená cihla 

Šamotové cihly Půdové cihly Skleněné cihly 



Cihlářské výrobky pro 
vodorovné konstrukce 

Cihelné stropní desky – hurdisky  
s kolmými nebo šikmými čely 
 
 
Uložení: 
 kolmé čela - přímo na spodní příruby 

ocelových nosníků  
 šikmé čela – (úhel zešikmení 60°) dříve se 

ukládali na cihelné patky, dnes je 
vhodnější ukládat na keramobetonové 
nosníky se šikmými dosedacími plochami 





Cihelné stropní vložky CSV-
Simplex 



Prefamonolitická stropní konstrukce 
z nosníků POT a vložek Miako 

http://www.heluz.cz/index.php?html_id=200261&menu_id=200000


Tyto typy trámečkových stropních konstrukcí 
tvoří vždy tuhou stropní desku.  



Keramické stropní panely HELUZ 



Cihelna Chmeliště, CPZ stropy 

   



Keramické překlady 
Porotherm 7 Nízký keramobetonový překlad 

Roletový překlad Uložení překladu porotherm 7 



Střešní prvky 





 



bobrovka 



Prejz pražský 



Nedostatečná nosnost krovu! 



lemová taška     vlnovka 



doplňky 



Obkladové materiály 
Dlaždice a obkladačky 
Mohou být : 
- glazované  
- neglazované  



Rozměry  



Kamenina  



Zdravotní keramika  



Samočisticí úprava 



Prezentaci vytvořila Ing. Zita Lebedová, vyučující odborných předmětů  
na Střední průmyslové škole stavební, Opava, příspěvková organizace. 

Prezentace je určena pro podporu výuky pozemního stavitelství na středních odborných školách stavebních  
oboru 36-47-M/01 Stavebnictví. Je v souladu s rámcovými vzdělávacími programy. 

 
 
 
 
 
 

Vytvořeno v rámci projektu „Stavebnictví 21“, reg. číslo CZ.107/1.124/01.0110,  
za finanční podpory Evropského sociálního fontu a rozpočtu České republiky. 
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