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Historicky k nim v našich regionech máme blíže než ke stavbám dřevěným. Odjakživa se stavěly zděné nebo kamenné domy. Zděný dům byl vždy
a ve všech dobách synonymem zhmotněného majetku. Není naším záměrem zde vyučovat historii zděných staveb, od kamene až k cihlám.

Právě cihla se v posledním století stala základním stavebním materiálem. Cihla je stavebnina, lidmi vytvořený umělý „kámen“, vyrobený
formováním hlíny do pravidelných útvarů (nejčastěji kvádrů s poměrem stran 4:2:1). V posledních padesáti letech však i tento lidský produkt
prošel výrazným vývojem a s původní cihlou má společnou již pouze základní surovinu, existují ale i složitější moderní tvary.

Zděné stavby mají pro potencionálního klienta několik základních výhod - pocit pevnosti  a stability, pocit určité hmoty. Proto uvádíme
následující vlastnosti jako výhody:

· dobrá pevnost při relativně nízké hmotnosti
· výborná schopnost akumulace tepla
· klasický modulový formát
· ekologická nezávadnost (přírodní materiál)
· dobré zvukově izolační vlastnosti
· rozměrová stálost
· vysoká požární odolnost
· variabilita dispozic vzhledem k relativně malým prvkům

skládaným k sobě

Jedna z vlastností však je v novém pojetí dnešního stavebnictví zásadní - nedostačující tepelně izolační vlastnosti. Proto pro zlepšování této
vlastnosti se vývojem výrobci dopracovali k tzv. cihelným blokům, tvárnicím opatřeným perem a drážkou na podélných stranách a dnes i přesnou
broušenou vrchní a spodní stranou. Dnes je možno tedy mimo klasické zdící technologie na maltu sestavit dům na lepidlo, popř. na PUR pěnu.
Minimalizace nákladů na dopravu a manipulaci doprovodných surovin (cement, písek, voda, atd.) pak velmi zrychluje stavbu a i minimalizuje do
stavby vnesené objemy vody.

Cihla však v posledních letech byla nahrazena i jinými zdícími prvky - např. pórobetonovými tvárnicemi. Laické veřejnosti známějšími pod
obchodními značkami Ytong, Hebel, atd. Pórobeton se stejně jako klasický beton vyrábí ze třech základních složek - plniva, pojiva a vody. V
případě pórobetonů se jako plnivo používá křemičitý písek nebo elektrárenský popílek (popř. škvára nebo struska). Jako pojivo se používá
cement, vápno, nebo směs cementu s vápnem.

· plynobeton - pojivem je cement a vylehčení se dosahuje plynem, který vzniká chemickou reakcí v důsledku vložení hliníkového
prášku nebo pasty

· plynosilikát - pojivem je vápno a vylehčení se dosahuje
stejně jako v případě plynobetonu

· pěnobeton - pojivem je cement a vylehčení se dosahuje
vmícháním pěnotvorné přísady -  stabilní pěny

V zásadě se však jedná o vlastnosti, které doplňují již známé vlastnosti cihelných prvků:
· menší objemovou hmotností (odlehčení staveb a lehčí manipulace)
· lepšími tepelně izolačními vlastnostmi než u cihelných

výrobků
· spojování lepidlem - odpadá opět manipulace s

doprovodnými materiály (voda, písek, cement, atd.)

Naopak jako hlavní negativní vlastnost se uvádí vysoká nasákavost vlhkosti před ošetřením nějakou povrchovou úpravou.

Důraz je obecně kladen na tepelně izolační vlastnosti staveb. Jelikož všechny zděné systémy při zvyšování tepelně izolačních vlastností staveb
nejde donekonečna vylepšovat zesilováním jejich tloušťky, popř. dodatečným odlehčováním (více dutin v cihle apod.), našla si svoje místo na
stavebním trhu současné nejjednodušší metoda - doplňování nosných konstrukcí materiály s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi - izolacemi, a
to ať již polystyreny nebo skleněným, popř. čedičovým vláknem. Bez těchto skládaných konstrukcí se prakticky neobejde žádná z dnešních
staveb, a to i z čistě ekonomicky praktického hlediska. Zdivo na m3  je vždy těžší a dražší než jakýkoliv izolant. A manipulace a cena jsou
prvotními hledisky při vlastní realizaci stavby.

®zděné stavby
... při použití různých druhů zdiva (POROTHERM, Heluz, Keratherm, Ytong, KM Beta Sendwix,..) v kombinaci s různými
druhy izolací
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vysvětlivky:  PTH - Porotherm, YT - Ytong, SDW - Sendwix, BU - Best Unika, EPS - extrudovaný polystyren fasádní (70F)
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Uvedené hodnoty RT a U jsou pouze orientační, nutno provést pro každou stavbu přesný propočet.
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• pevnost konstrukcí • životnost • mechanická odolnost • stálost • tepelná setrvačnost
• zvuková pohltivost • tradiční technologie •
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