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Očekávaný 
výstup 

Žák rozlišuje jednotlivé druhy stropů, umí namalovat 
klenbu, popíše jednotlivé druhy kleneb.   
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Pracovní list 



SOŠ a SOU, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Stránka 2 
 

SK- 1. ROČNÍK – PRACOVNÍ LIST  

STROPY, KLENBY  

 

Příjmení:……………….                                                

Třída:…………………... 

 

 

1) Co je to strop? 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

2) Popiš jednotlivé části dřevěného trámového 

stropu na obrázku. 

 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_____________________________________ 
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3) Popiš jednotlivé části stropu z keramických 

desek Hurdis  

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

4) Popiš jednotlivé části prostě uloženého 

monolitického stropu.  

       
 

5) Co je klenba? 

______________________________________

______________________________________ 
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6) Popiš druhy kleneb podle obrázku.   

 

 
 

 

 

 

7) Urči, která klenba je křížová a která je 

valená? 

 
- valená -  

 

- křížová -  
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správné odpovědi: 
 

 

1)Co je to strop? 

je to vodorovná nosná konstrukce, která 

rozděluje prostor budovy na jednotlivá podlaží. 

 

2)Popiš jednotlivé části dřevěného trámového 

stropu na obrázku  
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3) Popiš jednotlivé části stropu z keramických 

desek Hurdis  

 
 

 

4) Popiš jednotlivé části prostě uloženého 

monolitického stropu.  
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5) Co je klenba? 

Klenba je oblouková stropní konstrukce, zděná nebo 

z kamene 

 

6) Popiš druhy kleneb podle obrázku.   

 

 
 

7) 

 
valená – a 

křížová – c 
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Zdroje: 

 
DOSEDĚL, Antonín. Stavební konstrukce: pro 2. a 3. 
ročníky SOU. třetí doplněné vydání. Praha: Sobotáles, 
1998. ISBN 80-85920-51-4. 
 

 
 
Tento materiál je, pokud není uvedeno jinak, vlastní tvorbou autora. Materiály jsou určeny pro 
bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. 
Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 

 


