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LÍCOVÉ ZDIVO TERCA KLINKER 

 

     Lícové cihly, tzv. klinkery byly oblíbeným stavebním materiálem v minulosti a na svojí 

popularitě neztratily ani dnes. Nabízejí široké využití jak při realizaci fasád domů, zahradní 

architektury, tak je lze uplatnit i v interiérech. Kromě estetické funkce zaručují u vrstveného 

zdiva i velmi dobře tepelně akustické vlastnosti. Na výběr je přitom řada formátů a 

barevností. Lícové cihly TERCA  Klinker se pálí ze speciální hlíny při teplotě cca 1100 

stupňů celsia až ke slinování. Dobře odolávají povětrnostním vlivům, zaručují stálou krásu po 

mnoho let a nevyžadují údržbu. Tyto cihly jsou málo porézní, mají vysokou objemovou 

hmotnost a pevnost a díky tomu dobře snášejí mechanickou i chemickou zátěž. 

V rámci sortimentu TERCA  Klinker  rakouské výroby si lze vybrat ze tří základních 

rozměrů (ve variantách: cihla plná, děrovaná, reliéf, různé tvarovky pásky a také rohové 

pásky) a několika barevných možností. Řezáním těchto cihel na poloviny a jejich použitím 

s celými cihlami je možné dosáhnout širokou škálu zajímavých a architektonicky působivých 

vazeb. Pro řešení detailů lze použít lícovky se zaobleným, případně zkoseným rohem. 

Český formát s rozměry 290 x 140 x 65 mm nabízí barevnost tmavě a světle červená a 

červený melír. 

Německý formát 240 x 115 x 71 mm (v barvách tmavě a světle červené, červený melír a 

hnědé) svými rozměry přitom navazuje na formát cihel POROTHERM  jejichž výška je 

238mm, se přibližně rovná výšce tří řad rakouských lícových cihel a dvou ložných spár výšky 

12 mm. 

Rakouský formát 250 x 120 x 65 mm v barevnosti tmavá, světlá červená a melír poskytuje 

také variantu lícovek antice, tvarovky překladu a taky pásky klasické a rohové. Všechny 

rozměrové řady se vyrábí ve formátu lícová cihla plná a děrovaná a mají většinou hladký 

povrch. 

Lícové cihly a pásky TERCA  Klinker  v sobě spojují špičkovou kvalitu a jedinečný design. 

Nabízejí jak nespočet formátových velikostí, tak provedení hladká a hrubá. Volit je při tom 

mezi mnoha odstíny od světlých přes barevné až po tóny tmavé. 

Venkovní lícové zdivo 

Využití cihel TERCA Klinker  je velmi široké. Uplatnění najdou jak ve formě lícové vrstvy 

obvodového vrstveného zdiva fasád domů, tak jako okrasný prvek na zahradních zídkách, 

plotech i krbech. Plné cihly se používají všude tam, kde jdou stavební konstrukce ve zvýšené 

míře jak mechanickými tak klimatickými podmínkami. 

Lícové cihly se nejčastěji používají pro vnější část obvodového vrstveného zdiva, s tepelnou 

izolací uvnitř a s větranou vzduchovou mezerou. Tato stavební konstrukce je při správném 

provedení velice spolehlivá a trvanlivá a díky proměnné tloušťce tepelného izolantu umožňuje 

splnit téměř libovolné požadavky na tepelnou techniku. 



 



 
 



CIHLY KLINKER  

PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z KLINKEROVÝCH CIHEL  

Příprava 

Před začátkem vlastního vyzdívání z cihel klinker (dále jen cihel) doporučujeme provést 

následující kroky. Je třeba, aby celá dodávka cihel, celé potřebné množství bylo na staveništi. 

Cihly jsou dodávány na paletách a jsou zabaleny PE folií. Palety s cihlami skladujeme na 

rovném a suchém prostranství, aby nedošlo k jejich znečištění a jsou zabaleny PE folií. Palety 

s cihlami skladujeme na rovném a suchém prostranství, aby nedošlo k jejich znečištění a 

poškození ještě než budou zabudovány!  

 Cihly pro vlastní zdění odebíráme vždy z několika palet současně (alespoň ze 3). Tímto 

opatřením zajistíme barevnou jednotnost celé fasády.  

 Nejdůležitější částí přípravy je důkladné rozměření rohů, řádků zdiva a všech prostupů v 

lícovém zdivu. Nejosvědčenější pomůckou pro správné rozměření je použití rohových latí, 

které tvoří boční hrany zděné fasády. Latě se ustaví do přesné svislice a dobře se ukotví. Latě 

by měly být hoblované o profilu např. 10 x 10 cm a nebo se mohou použít duralové profily 

slabších průřezů. Na latě zakreslíme jednotlivé řádky cihel a zvýrazníme parapety a překlady. 

Výška latí by měla být minimálně výškou jednoho podlaží.  

Pamatujte, že pečlivé ustavení svislých latí a rozměření jednotlivých řádků fasády je 

nejdůležitější etapou přípravných prací před zahájením zdění!!!  

Počítáme s tím, že ložná spára by měla mít šířku 10 - 12 mm, styčná 10 mm.  

Speciální malty pro současné zdění a párování cihel:  

Zásadně doporučujeme použít speciální maltu pro současné zdění i spárování cihel, která 

zaručuje správnou dobu tuhnutí, nízkou nasákavost a má všechny další požadované 

vlastnosti.  

 Postup práce: připravíme si takové množství malty, které zpracujeme v intervalu 1-2 hodin. 

Nejprve velice přesně vyzdíme rohy. Při vyzdívání rohů použijeme rohovou lať. Rozměření 

jednotlivých řádků musí být velice přesné. Po pečlivém vyzdění obou rohů líce do výšky 4 - 5 

řádků nám zbývá vyzdívka vnitřního pole. Pro zachování stejné velikosti styčných spár 

doporučujeme položit si první vrstvu nejprve nasucho a styčné spáry zvětšit nebo zmenšit. 

Abychom při dalším zdění zachovávaly stále stejnou šířku spár, doporučujeme si na spodním 

řádku klinkrů udělat značky po 1 m, jimiž se budeme při dalším zdění řídit. Přesnost spár 

kontrolujeme u ložných spár dlouhou vodováhou a u styčných spár závažím. Styčná spára z 1. 

řádku váže na styčnou spáru 3.  řádku, 2. atd. (dle zvolené vazby). Konzistence malty by měla 

být mírně tuhá až plastická. Při zdění a současném spárování nanese maltu na řádek cihel v 

dostatečném množství, usadíme cihly, přebytek malty opatrně ze spáry stáhneme zednickou 

lžicí tak, abychom neznečistili lícové plochy cihel. Po mírném zavadnutí malty spáry 

uhladíme spárovačkou. Po zaschnutí malty režné zdivo očistíme smetáčkem. Vyspárované 

režné zdivo chráníme před slunečními paprsky a deštěm minimálně 24 hodin od 

vyspárování.                                             



Pozor - při zdění na hydroizolaci se každá 2. až 3. styčná spára první vrstvy klinkrů nechává 

bez malty, aby docházelo k provětrávání, případně k odtoku kondenzátu. 

  

Speciální malta pro zdění a spárování 

Zásadně doporučujeme použít speciální jednokrokovou maltu pro současné zdění i spárování 

cihel (například: maltu KLINKER KC VM 01 a KLINKER KC ),  která zaručuje správnou 

dobu tuhnutí, nízkou nasákavost a má všechny další požadované vlastnosti. 

 Kotvení sendvičového zdiva 

Při dimenzování uvažujeme jenom s tloušťkou vnitřního zdiva. Stropy smějí být ukládány jen 

na tuto stranu. Tloušťku vnitřního zdiva volíme zpravidla 240 mm - 440 mm. 

Vzduchová mezera má být nejméně šířky 60 a nejvíce 150 mm. Mezeru je třeba chránit před 

zapadáním zdící maltou. Pokud zdící maltu alespoň na jedné straně vzduchové mezery 

stíráme, může její šířka být i 40 mm. Vnější plášť je šířky 115 mm. 

Takto široké vnější pláště je nutno podpírat po výškových odstupech asi 12 m. Tato 

vzdálenost může být větší, je-li prokázána stabilita a s přihlédnutím k různému přetvoření 

plášťů. Je-li podepření z oceli, je nutné používat antikorozní materiál.Není-li vnější plášť 

vyšší než 2 podlaží nebo je-li v této výšce podepřen, může být přesah lícového zdiva do 20 

mm šířky lícových cihel klinkr, maximálně do 1/3 šířky lícových cihel klinker. 

U budov do dvou plných podlaží můžeme projektovat štítový trojúhelník do výšky 4 m. Oba 

pláště, tj. vnitřní a lícovou zeď je nutno spojit drátěnými sponami z nerezavějící oceli. Četnost 

kotvení má být ve svislém směru alespoň 500 mm a ve vodorovném alespoň 750 mm – tj. 5 – 

6 ks spon na 1 m2 lícového zdiva. První vrstvu spon uložíme co nejníže. Zpravidla používáme 

spony s hmoždinkou do vnitřního zdiva. 

 

  

 

 



 

Minimální počet a průměr drátěných spon na 1 m2 fasády 

Minimální počet a průměr drátěných spon na 1 m2 fasády  

  kusů/m2  průměr mm 

      

úsek fasády vyšší než 12 m nebo mezera 

mezi plášti 70 - 120 mm 5 4 

mezera mezi plášti 121 - 150 mm 7 

  

4 

  

Pro upevnění tepelné izolace v odvětrávaném zdivu doporučujeme použít kombinovanou 

příchytku izolace s okapničkou. 

 

Vnitřní plášť a stropy podlaží je třeba chránit proti vlhkosti u paty mezery mezi plášti. Izolace 

se provede ve spádu směrem ven v prostoru vzduchové mezery a také nad okny, dveřními 

překlady a pod římsami parapetu. Izolace musí být navržena tak, aby po něm nemohl 

sklouznout vnější plášť - musí se vložit do maltového lože. 

Vnější plášť by měl být dole a nahoře opatřen větracími otvory, např. ve formě volných 

styčných spár. Celkový průřez větracích otvorů by měl činit asi 75 cm2 na 20 m2 plochy 

fasády včetně oken a dveří. 

Nad izolací paty vnějšího pláště vynecháme v první vrstvě cihel volné styčné spáry, který 

umožní případný odtok kondenzátu. ( doporučujeme použití odvětrávacích mřížek viz 

sortiment Klinker Centrum s.r.o.) 

Ve vnějším plášti nezapomeneme navrhnout svislé dilatační spáry v souladu s členěním 

fasády. S různým přetvořením vnějšího a vnitřního pláště je třeba počítat zejména u budov s 

více podlažími. 

Při tuhém uchycení překladů k nosné konstrukci je nutno navrhnout vodorovné dilatační spáry 

s pružným utěsněním (viz sortiment Klinker Centrum s.r.o.). 

Svislé dilatační spáry mohou zůstat bez výplně v případě ochrany tepelně izolační vrstvy 

např. překrytím folií. 



 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŘEŠENÍ PŘEKLADŮ 

 

Překlady pro sendvičové zdivo lze řešit dvojím způsobem: 

 

1) oblepením keramického, nebo železobetonového překladu uloženého na lícovém zdivu 

obkladovými pásky a rohovými tvarovkami. 

   

 
 

2) řešení překladu jako monolit  

 jedná se o keramické stavební dílce tyčového tvaru se zabetonovanou nosnou výztuží 

 překlady jsou vyráběny v délkovém modulu 250 mm od 750 do 4 000 mm délky 

 

Příklady použití: 

      

    
  



Pásky KLINKER 

LEPENÍ A SPÁROVÁNÍ OBKLADOVÝCH PÁSKÚ KLINKER 

 

Ve spolupráci s předními výrobci stavební chemie jsme pro Vás připravili technologický 

předpis pro lepení a spárování klinker pásků  a klinker rohových tvarovek. 

  

1. Doporučené materiály  

  

   chemie M chemie QM  

Příprava podkladu Primer 3296   

Lepení    Klinkerflex RKS 

Spárování  Klinkerfuge FM, RSS 

Výplň dilatací Mapesil AC   

Impregnace (před i po spárování)  Antipluviol S   

Čištění po spárování Keranet   

                                     

Z důvodu rozdílného chemického složení nedoporučujeme kombinovat materiály M a 

QM. 

  

2. Charakteristika materiálů  

Primer 3296 
Bezrozpouštědlový disperzní základní nátěr na bázi syntetické pryskyřice pro savé podklady. 

Zpevňuje podklad a snižuje jeho savost. Výrazně zvyšuje přídržnost následných vrstev. 

Podklad musí být čistý a savý. Nanáší se válečkem nebo stříkáním na připravený 

podklad. Může se ředit 1:1 s vodou.  

Klinkerflex 
Vysoce jakostní flexibilní lepící tmel. Díky vysokému podílu syntetických pryskyřic a 

speciálních přísad se vyznačuje flexibilitou, je vodovzdorný a mrazuvzdorný. Je určen k 

lepení obkladových pásků KLINKER. Je vhodný pro vnitřní i vnější prostory.  

Klinkerfuge 
Spárovací tmel pro spáry šířky 4-15mm. Je mrazuvzdorný. Nabídka je v 10 barevných 

odstínech. Je určen ke spárování obkladových pásků KLINKER. Je vhodný pro vnitřní i 

vnější prostory. 

http://www.klinkercentrum.cz/public/files/fckeditor/file/technicke-listy/technicky_list_PRIMER_3296.pdf
http://www.klinkercentrum.cz/public/files/fckeditor/file/pracovni-postupy/klinkerflex.pdf
http://www.klinkercentrum.cz/public/files/fckeditor/file/technicke-listy/technicky_list_RKS.pdf
http://www.klinkercentrum.cz/public/files/fckeditor/file/pracovni-postupy/Klinkerfuge.pdf
http://www.klinkercentrum.cz/public/files/fckeditor/file/technicke-listy/technicky_list_FM.pdf
http://www.klinkercentrum.cz/public/files/fckeditor/file/pracovni-postupy/RSS-1.pdf
http://www.klinkercentrum.cz/public/files/fckeditor/file/technicke-listy/technicky_list_MAPESIL_AC.pdf
http://www.klinkercentrum.cz/public/files/fckeditor/file/pracovni-postupy/327_antipluviol%20s_cz.pdf
http://www.klinkercentrum.cz/public/files/fckeditor/file/technicke-listy/technicky_list_KERANET.pdf
http://www.klinkercentrum.cz/public/files/fckeditor/file/technicke-listy/technicky_list_PRIMER_3296.pdf
http://www.klinkercentrum.cz/public/files/fckeditor/file/pracovni-postupy/klinkerflex.pdf
http://www.klinkercentrum.cz/public/files/fckeditor/file/pracovni-postupy/Klinkerfuge.pdf


 Mapesil AC 

Jednosložková spárovací těsnicí, trvale pružná a těsnící hmota. Vhodná pro výplně dilatačních 

spár. Nabídka je v 24 barevných odstínech.  

Antipluviol S  

Impregnační roztok na neglazované keramické materiály. K ochraně neglazovaných obkladů a 

dlažeb před znečištěním. Usnadňuje údržbu. Aplikaci vždy doporučujeme konzultovat se 

specialisty firmy Klinker Centrum s.r.o.  

Keranet 
Čistící prostředek s obsahem kyseliny. Odstraňuje cementové povlaky, výkvěty a další 

nečistoty z povrchu režného zdiva. 

Aplikaci vždy doporučujeme konzultovat se specialisty firmy Klinker Centrum s.r.o. 

 

RKS 
Vysoce jakostní flexibilní lepící tmel. Je určen k lepení obkladových pásků KLINKER. Je 

vhodný pro vnitřní i vnější prostory.  

FM 

Spárovací tmel pro spáry šířky 4-15mm. Je rychle tuhnoucí a mrazuvzdorný. Nabídka je v 7 

barevných odstínech. Je určen ke spárování obkladových pásků KLINKER. Je vhodný pro 

vnitřní i vnější prostory. 

 3. Pracovní postup lepení a spárování obkladových pásků KLINKER:  

Podklad 

 podkladní vrstva musí být vyzrálá, tj. nesmí vykazovat větší vlhkost než 4 % 

 místní odchylka rovinnosti podkladu nesmí přesáhnout 2 mm – měřeno 2 m latí 

 podkladní vápenocementové a cementové omítky musí splňovat požadavky dané 

příslušnými normami – přídržnost k podkladu musí být minimálně 1,5 Mpa 

 podklad musí být bezprašný, bez všech nesourodých částí 

Spárování. 
U hladkých typů KLINKER pásků, například NFP 16, NFP 17, je možné provést klasické 

spárování natažením materiálu Klinkerfuge (RSS). V tomto případě není potřeba zahlazovat 

ve spáře lepící tmel.  

 

  

 

http://www.klinkercentrum.cz/public/files/fckeditor/file/technicke-listy/technicky_list_MAPESIL_AC.pdf
http://www.klinkercentrum.cz/public/files/fckeditor/file/pracovni-postupy/327_antipluviol%20s_cz.pdf
http://www.klinkercentrum.cz/public/files/fckeditor/file/technicke-listy/technicky_list_KERANET.pdf
http://www.klinkercentrum.cz/public/files/fckeditor/file/technicke-listy/technicky_list_RKS.pdf
http://www.klinkercentrum.cz/public/files/fckeditor/file/technicke-listy/technicky_list_FM.pdf


 Úprava povrchu napuštěním – ochrana povrchu. 

U neglazovaných KLINKER pásků můžeme povrch napustit bezbarvým silikonovým vodním 

roztokem s hydrofobními vlastnostmi - Antipluviol S. Ošetřená plocha zůstává propustná 

vodním parám. Napuštěný povrch lépe chrání obklad před nepřízní počasí a dalšími 

agresivními vlivy.  

Parapetní desky 

Na provlhčený a vyrovnaný podklad naneseme dvousložkovou hydroizolační stěrku MAPELASTIC 

AB. Nejdříve po 12 hodinách naneseme zubovou stěrkou lepící tmel KLINKERFLEX. 
  

Rovněž na rubovou stranu parapetní desky nanášíme 
vrstvu lepícího tmelu (metoda oboustranného lepení). 
Orientační spotřeba lepidla KLINKERFLEX na 1 m

2
 

plochy činí cca. 5 kg. Pro spárování (nejdříve po 24 
hodinách) 

doporučujeme použít speciální spárovací hmotu 
ULTRACOLOR plus ( 5, nebo 23 kg/pytel). Při použití 
jiných hydroizolačních, lepících a spárovacích směsí 

neposkytujeme záruku proti vzniku výkvětů! 
  

Tento postup se týká lepení a spárování parapetních desek při použití u cihlového, nebo 
pórobetonového zdiva. 

U jiných typů nosných konstrukcí (např. dřevostaveb) doporučujeme konzultaci s obchodními zástupci 
firmy  
klinker Centrum s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.klinkercentrum.cz/public/files/fckeditor/file/pracovni-postupy/327_antipluviol%20s_cz.pdf
http://www.klinkercentrum.cz/public/files/fckeditor/file/technicke-listy/technicky_list_MAPELASTIC.pdf
http://www.klinkercentrum.cz/public/files/fckeditor/file/technicke-listy/technicky_list_MAPELASTIC.pdf
http://www.klinkercentrum.cz/public/files/fckeditor/file/pracovni-postupy/klinkerflex.pdf
http://www.klinkercentrum.cz/public/files/fckeditor/file/pracovni-postupy/klinkerflex.pdf
http://www.klinkercentrum.cz/public/files/fckeditor/file/technicke-listy/technicky_list_ULTRACOLOR_PLUS.pdf


Zdroje:  

           www.klinkercentrum.cz 

           www.Wienerberger.cz 

           www.licovezdivo.cz 

           

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.klinkercentrum.cz/
http://www.wienerberger.cz/
http://www.licovezdivo.cz/

