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Julius Nečásek NAJDEŠ MEZI HARAMPÁDÍM Z PŮDY 
SKLENĚNOU FIREMNÍ DESKU? 
OZNAČ SI JI .  

NAJDEŠ NĚJAKOU PAMÁTKU PO SVÝCH PŘEDCÍCH?  
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PŘEMÝŠLEJ, PROČ CIHLY, 
NA ROZDÍL OD KAMENE 
NEBO BETONU, NEJSOU 
VHODNÉ DO ZÁKLADŮ 
STAVBY.  
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dřevěná forma  
na výrobu tvárnic 

železná forma  
na výrobu tvárnic 

štítek výrobce 

tzv. špalky 
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VE KTERÉM ROCE ZAČAL VYCHÁZET ČASOPIS PRAKTICKÝ RÁDCE 
CEMENTÁŘŮ?  

NAJDEŠ V ČLÁNKU, JAKÉ ZBOŽÍ VYRÁBĚLA TOVÁRNA FRANTIŠKA WAWERKY?  
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PŘEMÝŠLEJ, CO VŠECHNO MŮŽE PRO 
STAVBU DOMU VYROBIT BETONÁŘ.  

PODLE OBRÁZKU ODVOĎ, 
JAKÝ BETON SE CHYSTÁ 
ŘEMESLNÍK NAMÍCHAT.  

cement písek 
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NA CO SE DNES POUŽÍVAJÍ SKRUŽE, 
KTERÉ VIDÍŠ NA OBRÁZKU?  

SKRUŽE MÍVAJÍ 
VÝŠKU 0,5 M. 
JAK HLUBOKÁ 
JE STUDNA NA 
OBRÁZKU?  



 

9  

VYBER SUROVINY, ZE KTERÝCH SE MÍCHÁ BETONOVÁ SMĚS.  

kovový pěch hranatý 

kovový pěch oblý 

lopata 

ocelové hladítko, tzv. gleťák 

zednické lžíce 

SPOJ NÁZVY NÁŘADÍ S OBRÁZKEM.  
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STROJ NA  
VÝROBU HŘEBENÁČŮ 

dřevěný stůl 

VÝROBA STŘEŠNÍCH TAŠEK  

STROJ NA VÝROBU 
STŘEŠNÍCH TAŠEK 

kovové formy 

nožní páka na 
vyzdvihnutí kovové 
podložky s výrobkem 

kovové pěchovací (strhávací) nože, které vytvarují povrch tašky 
nebo hřebenáče 
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vrchní strana tašky spodní strana tašky s úchyty na latě 

úchyty, tzv. nosy 
drážky neboli falc 

TOHLE JE TVŮJ DOMEK. SPOČÍTEJ SI , 
KOLIK BETONOVÝCH TAŠEK BUDEŠ 
POTŘEBOVAT NA NOVOU STŘECHU 
A KOLIK TAKOVÁ STŘECHA BUDE VÁŽIT.  

Na 1 m2 potřebujeme 15 ks tašek o velikosti 38 x 24 cm. Po straně tašky je totiž drážka neboli falc. 
Drážky do sebe přesně zapadají, takže se tašky vzájemně překrývají, aby do střechy nezatékalo. Jedna 
taška váží 2,4 kg. 

Délka hřebenáče je 40 cm, ale při pokládce na střechu se musí 
překrývat, proto je užitná délka jen 35 cm. 

7 m 

SPOČÍTEJ SI , KOLIK HŘEBENÁČŮ BUDEŠ POTŘEBOVAT NA STŘECHU.  
VÍŠ, KAM PATŘÍ?  

střešní latě 
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Do stroje se vloží kovová podložka, na které taška později 
vysychá. 

Do rámečku se lžící nasype betonová směs, rovnoměrně rozhrne a napěchuje strhávacím nožem. Ten svou 
tvarovanou hranou vytvoří vrchní stranu tašky. Výrobek se zasype cementovým prachem a zakropí vodou. 

Strhávacím nožem se povrch tašky uhladí. 

NEČÁSKOVA VYCHYTÁVKA! Formu před napěchováním betonové směsi vymazal naftou 
smíchanou s olejem, aby se hotový výrobek k formě nepřilepil. 
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Důležitou částí spodní strany tašky jsou dva obdélné 
úchyty, za které se při pokládce střechy zavěsí na 
dřevěné střešní latě. 

Výroba tašky trvala zručnému betonáři asi 2,5 minuty. 

SPOČÍTEJ KOLIK KUSŮ TAŠEK VYROBIL 
ZA OSMIHODINOVOU PRACOVNÍ SMĚNU 
ZRUČNÝ BETONÁŘ?  

různé tvary střešních tašek 

NAVRHNI SI SVŮJ VLASTNÍ TVAR 
TAŠKY.  

ZAMYSLI SE! ODKUD SE POKLÁDAJÍ 
TAŠKY A PROČ? OD SPODNÍHO OKRAJE 
STŘECHY NEBO OD HORNÍHO?  
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Nejprve je potřeba namíchat tu správnou betonovou směs... 

… a sestavit železnou formu. 

Do sestavené formy se postupně pěchuje 
betonová směs. 

VÝROBA SOKLOVÝCH 
T VÁRNIC  
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NAPADNE TĚ, PROČ JSOU VE 
TVÁRNICÍCH OTVORY?  

Pro výrobu betonových tvárnic se používá sušší betonová 
směs, aby bylo možné tvárnici řádně upěchovat a při 
rozebírání formy se na ni nelepila. 

Nakonec se forma rozloží a tvárnice pomalu vysychá. 

ODHADNEŠ, JAK DLOUHO TAKOVÁ TVÁRNICE VYSYCHÁ?  

VÍŠ, PROČ SE BETONOVÉ VÝROBKY POLÉVAJÍ VODOU 
A NIKDY SE NENECHÁVAJÍ VYSYCHAT NA SLUNÍČKU?  

Ozdobné betonové tvárnice se používají na podezdívky obytných i hospodářských 
staveb nebo na pilíře vjezdových bran. 

NAVRHNI SI VLASTNÍ VZOR 
OZDOBNÉ TVÁRNICE.  
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VÝROBA T ERACA  

Do rámečku se napěchuje betonová vrstva 
a zasype teracovou směsí. Po pěti až sedmi 
dnech se brousí diamantovými kotouči za 
stálého omývání vodou. 

Po vyspravení spár cementovým prachem 
dochází za další dva až tři dny ke 
konečnému broušení a leštění. Hotový 
vybroušený povrch je úplně hladký. 
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TERACOVÉ DLAŽDICE BÝVALY BAREVNÉ 
A BOHATĚ ZDOBENÉ. ZKUS SI DLAŽDICE 
VYBARVIT A NAVRHNI SI VLASTNÍ VZOR.  
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TOVÁRNÍ VÝROBA  

Namíchaná směs je vytlačena profilovaným válcem 
na pohyblivém pojízdném pásu. Vertikálním nožem je 
cementová směs oddělována do potřebné délky 
střešní tašky. 

Výrobky se asi 12 hodin suší na železných podkladových deskách, ideální 
doba schnutí k expedici je 28 dní. 
Devět pracovníků v jedné směně vyrobí asi 6 500 ks tašek. 
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MŮJ SLOVNÍČEK: 

* ARMOVÁNÍ – ocelová výztuž stavebních dílů; sloupky, nosníky a překlady nad okny nebo 
dveřmi musí být zpevněny ocelovými armaturami 

* BETON – stavební materiál, který se míchá z pojiva (cementu), plniva (drobného kamene 
a písku), vody a příměsí 

* CEMENT – práškové pojivo, které po smíchání s dalšími materiály má schopnost tuhnout; 
původ slova cement sahá až ke starověkým Římanům, sopečný popel pucolán míchali 
s páleným vápnem do směsi, kterou nazývali cementum nebo cimentum, později cement; 
průmyslově se cement začal vyrábět na počátku 19. století v Anglii 

* PÍSEK – směs drobných kamínků různého původu a velikosti; nej jemnější písek je kopaný, 
do betonu se hodí hrubší říční štěrkopísek 

* TERACO – směs cementu, vápencové drti a barviv, která napodobuje přírodní kámen; je 
velmi odolné, proto se používá na podlahy chodeb, kuchyní, balkonů a teras 

* VÁPENEC – využívá se k výrobě páleného vápna, cementu a drobného kameniva pro 
použití ve stavebnictví 
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správné odpovědi *ze s. 3: protože se cihly vlhkem rozpadají *ze s. 5: v roce 1927 *ze s. 9: kamenná drť, voda, cement, 
písek *ze s. 11: na střechu je třeba 1050 tašek, střecha bude vážit 2520 kg; na střechu je třeba 20 hřebenáčů, které patří na 
hřeben střechy, teda až úplně nahoru. *ze s. 13: 192 tašek *ze s. 15: v tvárnicích jsou otvory proto, aby byly lehčí a bylo je 
možné zpevnit železnými pruty provlečenými právě těmi otvory; tvárnice vysychá asi týden a vodou se polévají proto, aby příliš 
rychle nevyschly a nepopraskaly 



 

 


 

 



 

 


