
Základní vlastnosti stavebních 

materiálů 



Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů 

Měrná hmotnost (hustota) 

– hmotnost objemové jednotky látky bez dutin a 

pórů 

 

 

 

 

 

 

 Vh – objem tuhé fáze 
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Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů 

Objemová hmotnost 

– hmotnost objemové jednotky látky včetně dutin a 

pórů 
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Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů 

Hutnost 

– stupeň vyplnění objemu látky vlastní pevnou fází 
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Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů 

Pórovitost 

– poměr objemu pórů v určitém množství pevné 

látky k celkovému objemu tohoto množství 

– otevřená pórovitost (póry spojité s povrchem) 

– uzavřená pórovitost (póry nepropojené s 

povrchem) 
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Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů 

Mezerovitost 

– poměr objemu mezer mezi zrny sypké látky a 

celkového objemu sypké látky 

 

 

 

 

                   

                   VS – sypná objemová hmotnost 

VK – objemová hmotnost zrn kameniva 

100.-1M
VK

VS
%



Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů 

Vlhkost 

– obsah vody (volné či vázané) v materiálu 

– hmotnostní vlhkost  

                                                mVS – hmotnost vlhkého vzorku 

                                                                    mS – hmotnost suchého vzorku 

 

 

– objemová vlhkost 
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mW – hmotnost vlhkého vzorku 

mS – hmotnost suchého vzorku 



Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů 

Nasákavost 

– maximální množství vlhkosti, kterou je materiál 

schopen přijmout (vody v kapalné formě) 

difuze vodní páry 

– transport vodní páry materiálem, závisí na stupni 

navlhavosti (vysýchavosti) materiálu 

 

 



Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů 

Mechanické vlastnosti 

– vztah mezi mechanickým namáháním a 

odporem, kterým daný materiál tomuto 

namáhání vzdoruje 

– pevnost materiálu je jeho schopnost odolávat 

silovým účinkům zatížení. Podle způsobu 

zatížení rozlišujeme pevnost: 

– v tlaku 

– v tahu  

– ve smyku 

– v kroucení 

– v tahu za ohybu 

 



Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů 

– pružnost je schopnost látek odolávat působení 

vnějších namáhání: 

– mechanických  

– teplotních 

– vlhkostních 

– při namáháních vznikají deformace: 

 – pružné – látka se po odlehčení vrátí do 

         původního stavu 

 – trvalé – po odlehčení deformace přetrvává
   



Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů 

Tepelné vlastnosti 

– vlastnosti materiálů, které v nich ovlivňují proces 

šíření tepla a charakterizují chování při 

změnách teploty 

 

 



Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů 

teplotní odolnost – umožňuje porovnávat 

materiály podle maximální výše jejich teplotního 

namáhání (udává se ve oC) 

 

žáruvzdornost – schopnost materiálu dlouhodobě 

odolávat teplotám vyšším než 1000 oC 



Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů 

mrazuvzdornost – schopnost materiálu 

nasáklého vodou odolávat střídavému 

zmrazování a rozmrazování 

voda 

zmrzlá v 

pórech 

materiálu rozpínání 

ledu 
vznik 

trhlin 
snížená 

pevnost, 

poškození 

povrchu 



Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů 

Reakce na oheň (hořlavost) 

představuje schopnost materiálu vznítit se, hořet 

nebo žhnout účinkem zdroje hoření – vyjadřuje, 

jakým způsobem tyto materiály přispívají k 

intenzitě požáru. 



Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů 

ČSN 730862 

Hořlavost 

ČSN EN 13501-1 

Reakce na oheň 

Popis  

A 

nehořlavé 
A1 nehoří, nežhnou, neuhelnatí 

B 

nesnadno hořlavé 
A2 převážně žhnou nebo uhelnatí 

C1 

těžce hořlavé 
B zapálí se a pozvolna hoří, 

samovolně uhasnou do 2 minut       

(po odstavení zdroje hoření) 

C2 

středně hořlavé 
C   D hoří, po odstavení zdroje hoření 

uhasnou do 5 minut 

C3 

lehce hořlavé 
E   F hoří rychle a samovolně (i po 

odstavení zdroje hoření) 

Porovnání původní a dnes platné normy – reakce na oheň 



Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů 

Požární odolnost je schopnost konstrukce 

odolávat po určitou dobu působení vlivu požáru. 

Udává se v minutách s členěním 15, 30, 45, 60, 

90, 120 a 180 minut. Odolnost u různých typů 

stavebních konstrukcí se značí zkratkou             

(viz následující tabulka) a dobou odolnosti. 

Stavební konstrukce musí splňovat jeden nebo 

více mezních stavů, například:  

REI 60            

        EI 15  

                R 45            



Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů 

R únosnost a stabilita  

E celistvost 

I izolační schopnosti (mezní teploty na 

neohřívané straně konstrukce) 

W izolační schopnosti (mezní hustota 

tepelného toku z neohřívané strany) 

S odolnost proti průniku kouře – prostup 

zplodin hoření 

M odolnost proti mechanickému působení 

C konstrukce opatřené samozavíracím 

zařízením 

Zkratky užívané pro označování stavů požární odolnosti: 



Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů 

Akustické vlastnosti vyjadřují schopnost 

konstrukce bránit šíření zvuku a mechanických 

kmitů. Zvuk je vlnění, které se šíří prostředím, 

člověk je schopen vnímat frekvence                   

cca 16 – 20 000 Hz. Důležitá je zejména intenzita 

zvuku udávaná v decibelech [dB]. 

 

zvuková energie 

působící na svislou 

konstrukci 



Fyzikální vlastnosti stavebních materiálů 

Vzduchová neprůzvučnost je schopnost 

konstrukce pohltit zvukové vlny šířící se 

vzduchem. Její hodnota je závislá na objemové 

hmotnosti materiálu a použité tloušťce. 

Kročejová neprůzvučnost je odpor materiálu 

proti šíření zvuku vyvolávaného chůzí, chvěním, 

otřesy apod. 


