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1 ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
Železobeton – beton zpevněný železnou nebo ocelovou výztuží.
Na stavbu lze použít prefabrikované (předvyrobené) dílce z železobetonu nebo
vytvářet monolitické (jednodílné, lité na místě) železobetonové konstrukce přímo
na staveništi. Jednotlivé stavební díly, ať už prefabrikované, nebo monolitické, musí
být dostatečně únosné pro danou konstrukci a musí splňovat stavebně fyzikální
požadavky.
Ze železobetonu se tvoří mnoho stavebních konstrukcí:
• stropní desky,
• trámy,
• průvlaky,
• překlady,
• stěnové dílce.

1.1 ŽELEZOBETON
1.2 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH
ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
1.3 ZHOTOVENÍ VÝZTUŽE
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1.1 ŽELEZOBETON
Železobeton je stavební materiál, jehož nosnosti se dosáhne spolupůsobením oceli
a betonu. Ocelové vložky, které se označují jako výztuž, mohou být vyrobeny jako tyčová
betonářská ocel nebo ve formě betonářských výztužných rohoží a sítí. Výztuž zachycuje
síly, zvyšuje únosnost betonu v tlaku, a hlavně tahu a omezuje vznik trhlin ve stavebním
díle.

Beton smí zachycovat jen tlakové síly. Vytváří tvar stavebního dílu, chrání výztuž proti
korozi a slouží k protipožární ochraně.
Předpokladem dlouhodobého spolupůsobení oceli a betonu je např.
• přibližně stejná tepelná roztažnost oceli a betonu v rozsahu provozních teplot,
• odolnost proti posuvu mezi betonem a výztuží v důsledku soudržnosti (adheze), tření
(třecí odpor) a hmoždinkového efektu (zazubení povrchu ocelové plochy a betonu),
• ochrana proti korozi výztuže vrstvou betonu (betonová krycí vrstva).
Konstrukce jednoho objektu jsou vystaveny různým způsobům namáhání, z nichž
vznikají různá napětí a síly. Většina železobetonových konstrukčních prvků, např. trámy,
desky, deskové trámy, je namáhána ohybem. Následně, na základě vnějšího zatížení,
vznikají ohybové momenty a příčné síly, které vyvolávají uvnitř trámu napětí v tlaku za
ohybu, napětí v tahu za ohybu a smykové napětí. Tato napětí vznikají současně a jejich
průběh lze znázornit čárami hlavních směrů napětí. Výztuž by měla být zabudována
v souladu s průběhem sil tahového napětí.

stejnoměrně rozložené zatížení (rovnoměrné zatížení)
napětí v tahu
napětí v tlaku

Průběh napětí u železobetonového trámu
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Při navrhování železobetonových konstrukcí se vychází z předpokladů, pro které lze
použít výpočetní metody statiky. V případě čistého ohybu vzniká tlaková a tahová zóna.
V tahové zóně dochází k protažení oceli, v tlakové zóně ke stlačení.
Soudržnost oceli a betonu vyvolá vlivem vnějšího namáhání v obou materiálech stejné
deformace. Protože tažnost oceli je podstatně větší než tažnost betonu, vznikají v betonu
v tahové zóně trhliny, jakmile je přípustné napětí oceli vyčerpáno. Aby nebyla ohrožena
ochrana proti korozi a vzhled, je maximální přípustná velikost trhlin předepsána. Toho lze
dosáhnout uspořádáním výztuže, snížením přípustného napětí oceli, omezením průměru
prutů a jejich vzájemné vzdálenosti.
Nosnost a trvanlivost železobetonových stavebních dílů lze zvýšit volbou vyšších tříd
pevnosti betonu.

Poloha a tvar výztuže
Vyztužování předpokládá znalosti průběhu sil v železobetonových stavebních dílech.
Poloha a tvar výztuže je závislá na způsobu namáhání a je nutno ji pro každý stavební díl
stanovit vždy samostatně.
Výztuž stavebních dílů namáhaných ohybem
U stavebního dílu, který je namáhán na ohyb, např. u nadedveřního překladu (trámu),
vznikají uvnitř stavebního dílu ohybové momenty a příčné síly. Uvedený nadedveřní
překlad je uvažován jako prostý nosník s rovnoměrným zatížením. Toto zjednodušené
znázornění se označuje jako statické schéma (výpočetní model).
U tohoto nadedveřního překladu je ohybový moment největší uprostřed nosníku
a zmenšuje se směrem k podpěrám. Trám se prohne a současně se v horní části stlačí.
Vzniká tlak, který je rovněž označován jako tlak za ohybu. Tento úsek se proto nazývá
tlaková zóna. Ve spodní části se nosník roztahuje, v této oblasti dochází k tahu nebo
k tahu za ohybu a označuje se jako tahová zóna.

Nadedveřní překlad firmy HELUZ
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nadedveřní
překlad

stejnoměrně rozložené
zatížení

A
statické schéma jako prostý nosník

ohybové momenty

napětí za ohybu

B

neutrální osa

tah za ohybu

Ohyb od rovnoměrného zatížení

Příčné posouvající síly působí napříč (v pravém úhlu) k ose nosníku. V případě
rovnoměrně zatíženého nosníku na dvou podpěrách jsou největší v místě podpor
a směrem do středu nosníku klesají na nulu. Příčné síly vyvolají v nosníku v podélném
směru podélná smyková napětí a v příčném směru příčná smyková napětí. Obě napětí
dohromady vytvářejí smykové napětí, které působí šikmo k ose nosníku a označuje se
jako smyk. Smyk vyvolává šikmo působící tahová napětí.
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Smykové síly jsou zachycovány svislými třmínky, bud’ jen samotnými, nebo společně
s ohýbanými výztužnými pruty (ohyby) nebo šikmými třmínky. Kromě toho se
vzdálenosti třmínků směrem k podporám obvykle zmenšují.

svislé třmínky bez / s pruty
ohnutými nahoru

šikmé třmínky

Zajištění proti smyku v blízkosti podpěry

tlak za ohybu

yk
sm

yk
m
s

tlak za ohybu
napětí ve stavebním dílu (schematicky)
montážní
prut

třmínek

nosné pruty
ohýbané
nahoru

přímé
nosné
pruty

poloha výztuže ve stavebním dílu

Nosníky namáhané ohybem na dvou podpěrách

Aby byla zajištěna nosnost nosníku, musí být v místech, kde vzniká tah a smyk, umístěna
výztuž. Výztuž sestává zpravidla z přímých nosných prutů, z ohybů, třmínků a montážních
prutů. Přímé nosné pruty zachycují tahové síly. Ohýbané nosné pruty, tzv. ohyby, navíc
zachycují v místě svého ohybu smykové síly. Třmínky slouží hlavně k přenášení smyku
a propojení tlakové a tahové zóny. Konstrukční pruty usnadňují sestavení a uložení
výztuže.
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U stavebních děl existují kromě prostých nosníků na dvou podporách také jiné
konstrukční prvky, které jsou namáhány ohybem, např. spojité nosníky na více
podporách a konzoly, které jsou namáhány na ohyb. Aby bylo možné určit polohu a tvar
výztuže, zjišťují se ohybové momenty a příčné síly a znázorňují se graficky.
Ohybové momenty, které leží pod osou nosníku, vyvolávají ve spodní části tahové napětí
a nazývají se mezipodporové momenty.
Ohybové momenty nad osou nosníku vyvolávají tahová napětí v horní části a nazývají se
podporové momenty.
Tahové síly, které vždy vznikají v oblasti ohybových momentů, musí být zachyceny
výztuží. Smyková napětí, která jsou obvykle největší v blízkosti podpěr, musí být rovněž
zachycována výztuží.
Konstrukční prvky, které jsou převážně namáhány ohybem, jsou trámy, překlady, rámové
příčle, průvlaky, stropní desky a ramena schodišť, deskové trámy apod.

Krytí výztuže betonem
Výztužné pruty musí být pokryty dostatečně silnou vrstvou betonu, aby byla zajištěna
soudržnost s betonem, ochrana proti korozi a protipožární ochrana. Tloušťka krycí vrstvy
je dána vzdáleností vnějšího povrchu výztuže, např. třmínků, a od nejbližšího povrchu
bednění, popř. podkladní betonové mazaniny. Potřebná tloušťka krycí vrstvy závisí na
průměru prutů, podmínkách (třídě) prostředí, třídě pevnosti betonu, průměru největšího
zrna kameniva a obsahu cementu.
Krytí hlavní výztuže betonem
– je orientační (krytí je ovlivněno prostředím, kvalitou betonu, výškou trámu, výškou
desky)
Vrstvy z přírodního nebo umělého kamene, dřeva nebo mezerovitého betonu se
k betonové krycí vrstvě přičítat nesmí. Větší tloušťku betonové krycí vrstvy je často
zapotřebí zvolit např. z důvodů požární ochrany, při silném opotřebování povrchu
betonové plochy, u ploch z vymývaného betonu nebo u ploch, které mají být otryskány
pískem nebo opracovány kameníkem.
Potřebné krytí výztuže vrstvou betonu zajišťují v konstrukci distanční prvky, které mimo
to zabraňují posuvu výztuže při ukládání a zhutňování betonu. Bodové distanční prvky
(distanční tělíska) se používají pro spodní výztuž např. desek, trámů, základů a pro výztuž
bočního bednění trámů, podpor a stěn.
Jako distanční prvky pro horní výztuž desek jsou vhodné liniové podpěrné koše
z výztužných betonářských sítí, které jsou v závislosti na způsobu zabudování opatřeny
ukončením, které brání jejich korozi. V případě silných desek, např. základových desek,
jsou zabudovávány speciální podpory (kozy) z tyčové betonářské výztuže.
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Distanční tělíska jsou pomůcky z plastů, vláknobetonu nebo betonu. Musí být snadno
a rychle osaditelná, musí být odolná proti lomu a působením zatížení se nesmí
deformovat. Nesmí způsobovat žádná poškození na plášti bednění.
Distanční tělíska z plastu jsou používána nejčastěji, protože práce s nimi je snadná
a rychlá. Výztuž se umísťuje do připravené drážky. Plocha styku s bedněním je minimální.
Distanční tělíska z plastu jsou tvarována tak, aby s betonem vzniklo spojení na ozub.
Působením mrazu mohou křehnout a lámat se nebo se mohou při vysokých teplotách
deformovat, což je v zimě nevýhodné, obzvláště tehdy, když se obedněné a vyztužené
konstrukce musí ohřívat, aby se nedostaly do kontaktu se sněhem a ledem.

Velkoplošné distanční tělísko
pro lehčí vodorovnou výztuž

Distančník s výstuží

Velkoplošné distanční
tělísko pro svislou výztuž

Pro stěny, které mají být vyztuženy pomocí výztužných sítí, existují distanční prvky, které
zajišťují jak vzdálenost sítí navzájem, tak vzdálenost k bednění.
Distanční prvky z vláknobetonu, materiálu druhově podobného betonu, se vyznačují
dobrou přilnavostí k betonu. Jsou ohnivzdorné, vodotěsné, tvarově stálé i při silném
zatížení, nedeformují se horkem ani chladem a nekřehnou chladem. Proto jsou obzvláště
vhodné pro pohledové betony a konstrukční prvky, u nichž je vyžadována vodotěsnost.
Při provádění stavby je nutno brát v úvahu, že čím menší je výška stavebního dílu, tím
pečlivěji je nutno distanční prvky zabudovat. Odchylka od plánované polohy výztuže
o velikosti 10 mm sníží nosnost 20 cm vysokého průřezu přibližně o 10 % a u 100 cm
vysokého průřezu jen přibližně o 1 %.
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Kontrolní otázky:
1. Jaké síly v železobetonové konstrukci přenáší beton a jaké výztuž?
2. K čemu slouží třmínky?
3. Co je to krytí výztuže?
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1.2 VÝZTUŽ ZÁKLADNÍCH
ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

SLOUPY
Sloupy jako samostatné konstrukce se zpravidla v pozemních stavbách nevyskytují.
Bývají obvykle spojeny s trámy nebo průvlaky, s nimiž tvoří rámovou konstrukci.
Samostatně se monolitické sloupy používají jen ojediněle, např. jako podpory ocelových
a dřevěných střech nebo jeřábových drah. Nejrozšířenější jsou sloupy s příčnou výztuží,
kdežto sloupy z ovinutého betonu jsou méně obvyklé.

Uložení výztuže u sloupů

Sloupy s příčnou výztuží mají zpravidla pravoúhlý průřez (čtverec nebo obdélník).
Podélná výztuž musí mít nejméně čtyři vložky průměru 12 mm, umístěné v rozích.
Podélná výztuž je obepnuta uzavřenými třmínky, které udržují podélné pruty ve správné
poloze a zároveň přejímají tahová napětí vzniklá příčnou deformací sloupů. Třmínky také
zabraňují vybočení podélných prutů. K základové konstrukci se sloup připojí kotevními
vložkami, jejichž počet, průřez i půdorysné rozdělení se shodují s podélnou výztuží
sloupu.
Podélná výztuž sloupu kruhového průřezu je tvořena minimálně šesti pruty průměru
nejméně 12 mm. Nejmenší průměr vlastního sloupu je předepsán 0,25 m. Místo třmínků
se zde používá ocel ve tvaru šroubovice, která podélnou výztuž ovinuje. Vzdálenost prutů
šroubovice je nejvýše 80 mm. Při betonování kruhového sloupu se používá především
ocelové prefabrikované bednění. Nevýhodou těchto sloupů je velká spotřeba oceli
a obtížná práce při vázání výztuže.
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DESKOVÉ KONSTRUKCE
Nosné desky ze železobetonu se dělají jako desky podepřené, spojité, jednostranně nebo
oboustranně vetknuté. Nejmenší tloušťka prostě podepřené desky, vystavené účinkům
pohyblivého zatížení, musí činit 1/25 rozpětí, u spojité nebo vetknuté desky 1/35 rozpětí.
Nejmenší dovolená tloušťka železobetonových stropních desek při světlém
rozponu desky je stanovena:
rozpon

tloušťka

max. 1,0 m
max. 1,5 m
přes 1,5 m

min. 50 mm
min. 60 mm
min. 70 mm

Uložení desky prostě podepřené cihelným zdivem se má rovnat alespoň její tloušťce,
nejméně však 100 mm. U desky tlusté do 100 mm nesmí být vzdálenost os nosných
prutů větší než 0,2 m. U tlustší desky se vzdálenost upravuje nejvýše na dvojnásobek
tloušťky. Pruty hlavní výztuže se v případě potřeby ohýbají pod úhlem 30°.
Zatímco u desky podepřené, spojité nebo vetknuté se napětí v tahu soustřeďuje ve
výztuži při podhledu, u desek konzolových se tahové napětí projevuje při horním
povrchu konstrukce, a proto se zde ukládá výztuž. Ke konzolovým konstrukcím se řadí
přístřešky, balkóny, ochozy, arkýře a římsy. Tloušťka konzolové desky činí obvykle 1/10 až
1/5 délky vyložení.

1
l

min.
60

2

v
Přístřešková konzolová deska
(l– kotevní délka, v – vyložení; 1 – nosná výztuž kotvená do průvlaku, 2 – rozdělovací výztuž)
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TRÁMY
Trámy obdélníkového průřezu se v cihelných budovách vyskytují jako překlad a průvlak
nad okny, dveřmi a jinými otvory. Vyskytují se buď jako samostatné prvky, nebo častěji
ve spojení se železobetonovou stropní konstrukcí. V budovách s cihelnými nosnými zdmi
se okenní překlady spojují také se ztužujícími pásy (věnci). Třmínky se obvykle navrhují
otevřené, výška překladu se řídí násobkem cihelných vrstev.

ZÁKLADOVÉ PATKY
Železobetonové základové patky se navrhují, je‑li nezbytné omezit výšku patek.
Protože sklon bočních stěn roznášecího jehlanu vychází menší než 60°, není možno
použít prostý beton. Železobetonové základové patky jsou rovněž stupňovité nebo
jehlanovité a roznášecí úhel klesá až na 30°. Při poměrně malé výšce patky je konstrukce
namáhána zespoda odporem základové půdy proti ohybu. Účinkem ohybu vzniká při
spodku základové patky tahové napětí, které zachycuje výztuž. Patka čtvercového nebo
obdélníkového půdorysu je ohýbána v obou směrech, a proto musí být tahová výztuž
uspořádána křížově, rovnoběžně s oběma stranami půdorysu.

Montáž železobetonové základové patky
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ZÁKLADOVÉ PÁSY
Základové pásy se konstruují v podstatě jako mohutné spojité trámy.
Nejjednodušší průřez je obdélníkový, šířka se určuje z dovoleného namáhání základové
půdy a výška vyplyne ze statického výpočtu. Obdélníkový průřez je však nehospodárný,
neboť spotřebuje příliš betonové směsi. Hospodárnější jsou obdélníkové průřezy se
zkoseným povrchem nebo průřezy ve tvaru obráceného písmene T.

Základový pás (ztracené bednění)

a

a

h=a

r. v.

max. 400 mm
Železobetonový pás pod
průběžnou zdí

hlavní výztuž
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ZÁKLADOVÉ DESKY
Základové desky jsou mohutné deskové konstrukce, které se rozprostírají pod celým
půdorysem stavby a tvoří společný základ pro všechny svislé nosné části objektu, tj. pro
sloupy a zdi.
Návrh složité výztuže základových desek se řídí statickým výpočtem.

Výztuž základové desky

zdroj: HELUZ

Kontrolní otázky:
1. Jak je vyztužen sloup čtvercového a kruhového půdorysu?
2. Jaké konstrukce provádíme z železobetonu?
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1.3 ZHOTOVENÍ VÝZTUŽE
Zhotovení výztuže zahrnuje:
• přípravu výztuže,
• zhotovení jednotlivých vyztužovacích prvků,
• dopravu výztuže na místo uložení,
• zabudování výztuže.

Zajišťování všech těchto operací přímo na stavbě je dosti pracné, takže je vhodné je
dělat pouze při individuální výstavbě a při malém rozsahu železářských prací. Při větším
rozsahu těchto prací nebo při hromadné výrobě prvků se proto stále více uplatňují
progresivní metody železářských prací, které snižují pracnost a zvyšují produktivitu
práce.
Základem pro provedení a výpočet je výkres výztuže. Znázorňuje zpravidla podélný
a příčný řez (řezy) konstrukčním prvkem, kde je zakreslena poloha výztuže a tvar
jednotlivých vložek, výpis výztuže a seznam druhů oceli.
Pro znázornění výztuže se volí jednoduchý způsob. Výkres výztuže obsahuje dále
informace o třídách pevnosti betonu, druhu oceli, počtu a průměru, tvaru a poloze
výztužných prutů, minimálním průměru ohýbacích válečků, podpěře horní výztuže
a betonové krycí vrstvě ocelových vložek. Při výrobě výztuže musí být platný výkres stále
k dispozici.
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Výkres výztuže s výkazem betonářské oceli
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Příprava výztuže
Příprava výztuže zahrnuje skladování, měření, stříhání a ohýbání oceli. Ocel je dodávána
již v podobě hotových výztužných prvků nebo může být ohýbána až na staveništi.
Velmi výhodné je přenést přípravné práce do ústředních výroben výztuže (armoven), kde
je možno soustředit technologicky související zařízení a stroje a tak zajistit vysoký stupeň
komplexní mechanizace železářských prací.
Skladování
Výztuž by před svým zpracováním měla být skladována na zvláštních skladovacích
plochách, které jsou pokud možno v blízkosti příjezdové cesty nebo jeřábu. Výztužné sítě
lze skladovat na ležato i stojato.
Měření a stříhání
K přesnému stříhání je nutno znát délku řezu. Jako délka řezu se označuje délka ocelové
vložky v nenaohýbaném stavu; jako zkratka se používá L. U přímých prutů se přičítá
k nejdelšímu rozměru délky případně i přirážka na háky. Tyto přirážky činí u háků
v závislosti na průměru prutu přibližně 10 ds až 12 ds, u pravoúhlých háků přibližně 8 ds.
U prutů ohýbaných nahoru nutno brát kromě toho v úvahu šikmou délku ohybu. Přitom
se výška ohybu (h) vždy měří zvenku. V závislosti na výšce konstrukčního prvku lze pruty
ohýbat pod úhly 30°, 45° nebo 60°. Aby byl prostřih co nejmenší, je nutno dbát toho,
aby skladované délky prutů byly 12 m, příp. 14 m bez odpadu a byly dělitelné délkou
řezu. Ještě než se začne ocel stříhat, je účelné veškeré rozměry podle výkresu výztuže
zkontrolovat.
ls = (h – ds) • 1,154

h

h

l

s

s

l
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ds

ds

ls = (h – ds) • 1,414
ds

ls = (h – ds) • 2,00
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45˚
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a

a
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Ohyby se šikmou délkou ls a délkou průmětu
a délka vložky, tzv. ohybu
l2
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l
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l1
celková délka prutu vložky l

Zjištění délky řezu
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ls

l2

Měření a stříhání se provádí na měřicím stole a střihačce. Délky řezu se zakreslí podle
výkresu výztuže a pruty se ustřihnou. Přitom se musí brát v úvahu povolené rozměrové
tolerance. Odchylky výztužných prutů nesmí překročit mezní hodnoty. Jako mezní
rozměr se označuje rozdíl mezi přípustným největším, příp. nejmenším rozměrem
a jmenovitým rozměrem (předepsaným rozměrem). Podle tohoto mezního rozměru jsou
pruty stříhány na střihačkách betonářské oceli. Ke stříhání slabých prutů jsou vhodné
ruční střihačky.
Motorové stříhací a řezací stroje se používají při rozsáhlejších pracích a v případě
větších průměrů prutů. Kromě toho existují ještě automatické řezací stroje. Ke stříhání
výztužných sítí se používají řezací stroje, které se ovládají ručně nebo hydraulicky. Rovněž
lze používat speciální nástroje pro stříhání výztužných sítí, jako např. štípací kleště.

Ohýbání
Ohýbání betonářské výztužné oceli se provádí na ručních ohýbačkách nebo pomocí
elektrických ohýbacích strojů. K ohýbání výztuže přímo na stavbě se používají ruční
ohýbačky.
Ohýbací zařízení sestává z otočného talíře, na kterém mohou být umístěny ohýbací
válečky (trny) s různými průměry, a dále z excentru. Při ohýbání tlačí excentr prut proti
ohýbacímu válečku. Současně brání pevný váleček vybočení prutu. Pomocí přídavných
zařízení lze dále ohýbat kroužky, třmínky a spirály. K výrobě třmínků slouží speciální
zařízení.
U vícenásobně ohýbaných prutů, např. třmenů, je účelné nejdříve ohnout zkušební
prut a přeměřit vnější rozměry. Rozměrové odchylky nesmí překročit přípustné mezní
rozměry.
K ohýbání výztužných sítí se používají speciální stroje – ohýbačky. V závislosti na
množství, tloušťce prutů, šířce sítí a vzdálenosti prutů lze používat ruční ohýbací zařízení
nebo ohýbací stroje. Ohýbací stroje umožňují ohýbat výztužné sítě až do průměru
prutů 12 mm a šířek ohýbání 2,15 m, 2,45 m a 5,0 m. Ohýbání se provádí přes ohybový
nosník, na němž jsou umístěny tři ohybové úhelníky, které lze nastavit až na úhel 180°.
K tomu slouží po stranách umístěné, stupňovitě přestavitelné zarážky, na kterých jsou
připevněny ohýbací trny. Ohýbací trny se nastaví na vzdálenost prutů výztužných sítí,
které mají být ohýbány.
Ohýbání výztužných sítí se provádí podle výkresu pro ohýbání, na kterém jsou uvedeny
veškeré potřebné údaje: číslo položky, tvar ohybu, rozměry a průměr ohýbacího válečku.
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Osazení výztuže
Aby bylo dosaženo požadované únosnosti železobetonových staveb, musí být výztuž
zabudována přesně podle výkresů. Proto je nutné jednotlivé výztužné pruty spojit do
tuhých výztužných koster, příp. košů. K tomu slouží různé druhy spojování. Jednotlivé
prvky stavby se vyztužují vždy v tomto pořadí: sloupy, průvlaky, rám, pozední a okenní
věnce, nosníky a desky.
Druhy spojování
Výztužné prvky se spojují vázáním nebo svařováním. U výztužných sítí jsou pruty, které
se navzájem kříží, vzájemně svařovány již v armovnách pomocí elektrických odporových
svářeček.
Vázání se provádí zpravidla vázacími nebo montážními kleštěmi a používá se vázací drát.
Vázací drát je vyžíhaný drát o tloušťkách 1 mm až 2 mm. Pro zrychlení práce při svazování
výztuže se používají předem vyrobené drátové spojky spolu s jednoduchými pracovními
nástroji. Drátové spojky jsou vázací dráty o délkách 80 mm až 300 mm, které jsou na
obou koncích opatřeny oky. Při vázání se musí dávat pozor, aby konce drátů nevyčnívaly
do betonové krycí vrstvy.
Mechanická vazačka na spojování
výztuže (svidříková):
Vázací drát se omotá kolem
spojovaných prutů, na obou
koncích vázacího drátu se udělají
očka, které se navlečou na hák
mechanické vazačky a pohybem
nahoru a dolů se drát zatočí a tím
dojde ke spojení výztuže.

Elektrická vazačka
armatur
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Dále existují různé způsoby spojování, které lze také označit jako úvazy:
Jednoduchý úvaz – používá se k upevnění nosných prutů na rozdělovacích, příp. na
montážních prutech. Úvaz s dvojitým vázacím drátem se používá tehdy, když musí být
výztuž zvedána, nebo u výztužných prutů s větším průměrem.
Křížový úvaz – je vhodný zpravidla u husté výztuže a u výztužných prutů s větším
průměrem. Dále zobrazený úvaz se používá převážně u trámů a sloupů. Nosné pruty jsou
přitaženy do rohů třmínků, což současně zabrání posunu prutů. Poslední ze zobrazených
úvazů se používá, jestliže se má spolehlivě zabránit klouzání prutů.

úvaz

křížový úvaz

Druhy spojování

Svařování betonářské oceli – je to další způsob spojování na staveništi. Svařováním se
docílí daleko lepší tvarové stálosti než při svazování. Navíc se jím odstraní pracné vázání
jednotlivých vložek a v některých případech umožňuje použití výkonných svářecích
strojů. Nejčastější způsob svařování je svařování natupo, svařování tavicí elektrodou
v atmosféře aktivních plynů a ruční svařování elektrickým obloukem. Svařované spoje
betonářské oceli může provádět jen vyškolený personál (státní zkouška).
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Ukládání výztuže
Vyztužování lze provádět po jednotlivých prutech nebo pomocí prefabrikovaných
výztužních prvků, tzv. armokošů. Doporučuje se sdružovat dohromady co nejvíce
takových prvků a zhotovovat z nich prefabrikáty. Takovým způsobem se na stavbách
vyrábějí např. výztužné koše pro sloupy a trámy. Při zhotovování armokošů závisí počet
spojovacích míst na tuhosti výztuže. Zpravidla se navzájem spojuje každé druhé křížení
prutů. Přitom je nutno dbát toho, aby byly v konstrukci tyto spoje navzájem přesazeny.
K zajištění betonové krycí vrstvy a polohy výztuže se zabudují distančníky, podpěry
(tzv. „stoličky“) a dostatečné množství spon k zajištění polohy.

Armovací koše

Kontrolní otázky:
1. Jak připravíme ocelovou výztuž?
2. Jak osadíme ocelovou výztuž?

Pracovní úkoly:
1. Žák provede přípravu a osazení výztuže podle výkresové dokumentace.
2. Žák navštíví s učitelem odborného výcviku stavbu monolitické železobetonové budovy.
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2 POMŮCKY PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH
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2.1 LEŠENÍ
Lešení jsou dočasné stavební konstrukce určené pro práce ve výškách vně i uvnitř stavby.
Protože jde o konstrukci dočasnou, musí být co nejjednodušší, aby ji bylo možno rychle
postavit. Musí přitom mít dostatečnou únosnost a pevnost, tak jak to stanoví příslušné
bezpečnostní normy.

ZÁKLADNÍ DRUHY LEŠENÍ
Zábradelní tyč

Podélná okopová
zarážka

Příčná okopová
zarážka

Sloupek
Podlážka s průlezem
a výstupovým
žebříkem

Úhlopříčná
výztuha

Úhlopříčná
výztuha

Závitová patka
Podlážka

			

Modulové lešení MJ COMBI
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Kozová lešení
Skládají se z ocelových koz a na nich položených pracovních podlah. Kozová lešení
jsou používána jako pracovní a záchytná lešení. Ocelové kozy musí být umístěny na
bezpečných podkladech. Nad sebou nesmí být umístěny více než dvě kozy a celková
výška nesmí překročit 4,00 m. Kozy musí být navzájem dostatečně vyztuženy. V případě
skládacích koz musí být součástí výsuvný díl. Vzdálenost koz nesmí být větší než 2,75 m,
a jsou‑Ii kozy vysunuty, nesmí být vzdálenost větší než 2,00 m. Lze je používat pro
všechny druhy prací.

Příklad kozového
lešení

Žebříkové lešení
Žebříkové lešení je vhodné pro stavební práce menšího rozsahu. Má víceúčelové využití
díky dvěma stavebním elementům. Základní element nabízí pracovní plochu pro práci ve
výšce do 3 m. S nástavbovým elementem se dosáhne pracovní výšky 5 m.
Žebříkové lešení se dá lehce naložit a přepravit v osobním kombi voze. Lešení se snadno
a rychle smontuje. S dvěma kolečky je velmi mobilní a snadno se s ním manipuluje. Také
jej můžete použít pro práce na schodišti.

Hliníkové žebříkové
lešení
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Trubkové lešení
Trubkové lešení z nezinkovaných ocelových dílů bylo u nás zavedeno v padesátých
letech, a lze tak hovořit již o tradiční lešenářské technologii, což způsobilo, že vyrostly
velmi zkušené lešenářské firmy (vyučení tesaři s patřičnými atesty pro montáž lešení).
Bylo běžné stavět trubkové lešení i do velice bizarních tvarů a výšek. Ocelové díly
trubkového lešení se neupravují, takže jedinou vážnou nevýhodou je malá estetičnost.
Nižší životnost trubek, podlážek a spojového materiálu se projevila na nižších
pořizovacích nákladech, které dosahují na jeden čtvereční metr jen asi dvacet až třicet
procent pořizovacích nákladů u rámových lešení. Dalším přínosem jsou velmi malé
náklady na údržbu. Revizní náklady jsou srovnatelné. Trubkové lešení se skládá také asi
z deseti součástí jako lešení rámové. Všechny požadavky na stavbě vyřešíme s malým
počtem dílů, jež se neustále opakují. Technická řešení jsou jednoduchá a současně
finančně stejně nákladná. Trubková lešení jsou mezi sebou kompatibilní. Trubkové lešení
lze též snadno opatřit ochrannými sítěmi a vzhledem k větší šířce podlahy můžeme
právem hovořit o rovnocenně bezpečném a navíc pohodlném pracovním prostoru.
K montáži a demontáži lešení je nutné vlastnit LEŠENÁŘSKÝ PRŮKAZ.
Nestačí ovšem lešenářský průkaz na trubkové lešení, je také nutné i proškolení
k montáži a demontáži rámového lešení.

Trubkové lešení
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Rámová lešení
Jsou systémy lešení z ocelových nebo hliníkových trubek, které jsou svařeny napevno
a tvoří svislé rámy. Svislé rámy o velikostech 1,00 m, 1,50 m nebo 2,00 m jsou spojovány
s vodorovnými rámy a podélníky a vytvoří pole lešení o délce 1,25 m, 2,00 m, 2,50 m
nebo 3,00 m. Na přesně určená místa se zavěsí diagonální vzpěry, takže lešení stojí na
rovných podkladech dokonale kolmo. Nerovnosti plochy, na níž stoji lešení, lze vyrovnat
stavitelnými patkami. Po položení pracovní podlahy lešení lze nasazovat svislé rámy pro
další podlaží. Také boční ochrana je v souladu se šířkou pole lešení a lze ji zavěsit. Jestliže
se místo stavitelných patek používají kolečka, vznikne pojízdné lešení. Rámová lešení lze
vzhledem k jejich malé hmotnosti snadno postavit i demontovat.

Rámové lešení

Pojízdná lešení
Pojízdné lešení slouží převážně pro opravy, údržby a revize objektu. Jestliže se lešení
bude pohybovat na rovném a pevném podkladu, může být použité jak ve vnitřních, tak
venkovních prostorách. Díky pojízdnému lešení odpadá opakující se montáž a demontáž
běžného lešení, čímž dochází k úsporám jak času, tak i financí. Pojízdné lešení se
nejčastěji montuje ve tvaru věže, která může dosáhnout výšky až 14 m.
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Hliníková pojízdná lešení
Hliníková pojízdná lešení jsou řešena jako stavebnice, která nevyžaduje žádné další
nástroje a po sestavení tvoří kompaktní celek. Základem je podvozek z pozinkované
oceli, na který se staví jednotlivá patra lešení. Všechny prvky lešení jsou zajištěny
proti vysmeknutí či nadzvednutí. Pojezd sestav je na čtyřech samostatně výškově
upravitelných kolech. Podlahy jsou kombinací hliníkových profilů a protiskluzové
voděodolné překližky. Pracovní výška pojízdného hliníkového lešení je závislá na typu,
velikosti lešení a jeho použití v interiéru, nebo exteriéru.

Pojízdné lešení
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Modulová lešení
Modulové lešení je určeno převážně pro použití na těch nejkomplikovanějších stavbách,
kde není možné optimálně využít konvenční systémy lešení. Umožňuje splnit složité
konstrukční požadavky na stavbách v elektrárnách, rafineriích, výrobních halách,
na mostech, historických objektech a dalších náročných stavbách. V podstatě jsou
modulová lešení systémy lešení, u nichž jsou na trubkových sloupcích v pravidelných
vzdálenostech umístěny před zhotovené styčníky k zavěšení jiných stavebních dílů lešení
ve vodorovném i diagonálním směru. Výhodou je jednoduché použití v případě kulatých
staveb a možnost použití při proudovém způsobu zdění, při němž zedníci stojí vždy
v ideální výšce.

Modulové lešení
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Lešení zavěšené do obvodového zdiva
Základem systému je trojúhelníková konzola, která s dalšími do sebe zasunutými prvky
vytváří variabilní nosný prvek lešení. Toto lešení je určeno především pro lehké montážní
a údržbové práce na střechách a věžích, dále najde uplatnění při instalaci reklam,
montážním podbití, údržbě okapů, stavbě a opravách komínů a v řadě dalších aplikací.
Dále je možno lešení použít jako ochranu komunikací před padajícími předměty při
rekonstrukci střech. Lze ho použít tam, kde nejde umístit klasické lešení, případně tam,
kde by bylo neúměrně drahé.

Možnosti použití
závěsných lešení
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PŘEDPISY PRO STAVBU LEŠENÍ

Při zakládání konstrukce lešení je třeba dbát na to, aby lešení a provoz na něm neohrozily
bezpečnost okolí nebo veřejný zájem. Terén musí být předem upraven a musí být
zaručeno, že unese tíhu lešení a zatížení provozem. Současně s postupem montáže
hlavních nosných prvků lešení se musí zajišťovat i prostorová tuhost, stabilita konstrukce
(úhlopříčné ztužení a kotvení, někdy také vzepření) a provádění montáže jeho podlah.
Následně se montují další provozní a bezpečnostní prvky.
Prostorové tuhosti a stability se zpravidla dosahuje systémem úhlopříčného ztužení ve
třech vzájemně kolmých rovinách a kotvením nebo vzepřením. Kotví se do zdiva objektu
nebo do konstrukce, která má sama dostatečnou stabilitu. Ke kotvení se používají
ocelové vruty s očkem, zašroubované do hmoždinek. Nestačí jen kotvy osadit, ale také se
musí každá kotva odzkoušet tahoměrem na požadovaný tah. Na očko vrutu se upevňuje
ocelovým hákem prodloužený příčník nebo speciální přípravek. Do země se kotví
pomocí kotevních lan a šikmých vzpěr. Materiál pro podlahy musí zaručovat únosnost,
snadnou čistitelnost a neklouzavost. Mezery mezi podlahovými prkny, fošnami nebo dílci
smějí být nejvýše 30 mm, při dovolené přepravě kolečky pouze 10 mm. Výjimku tvoří
lešení z dílců nebo z trubek, u něhož lze v místech svislých nosných prvků povolit mezeru
až 60 mm. Volná mezera mezi vnitřním okrajem podlahy a konstrukcí (zdí) nesmí být
větší než 250 mm. Tloušťka prken je nejméně 24 mm. Šířka podlahy pracovních lešení je
nejméně 800 mm, výjimečně u lehkých lešení pro údržbové práce nejméně 600 mm.
Jednotyčové zábradlí musíme zřizovat u lešení o výšce pracovní podlahy od 1,5 do 2,0 m.
Při větší výšce musí být již zábradlí dvoutyčové nebo jednotyčové doplněno sítí. Madlo
zábradlí je umístěno nejméně 1,1 m nad podlahou. Volný okraj pracovní podlahy u lešení
vyššího než 1,5 m musí být zajištěn zarážkou. Zarážka je prvek nebo dílec (zpravidla
upravené prkno) zabraňující pádu předmětů, materiálu nebo uklouznutí osob z podlahy.
Její výška je nejméně 150 mm.
Konstrukční výška pater se doporučuje u lehkých lešení 2 m, u těžkých lešení 2 až 5 m.
Podchodná výška patra lešení musí být nejméně 1,8 m, v přízemí u podchodu pro
chodce 2,1 m. Otvory výstupů do jednotlivých pater nesmějí být nad sebou a výstup
musí být opatřen žebříkem. Výstupní žebříky přesahují horní podlahu nejméně o 1,1 m
a dole jsou zajištěny proti uklouznutí nebo sesmeknutí. Otvory v podlaze pro výstup
a sestup mají mít nejmenší rozměry 500 × 600 mm.
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BOZP pro provoz lešení
Provoz lešení smí být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení
podle příslušných norem. Před zahájením provozu se lešení předává a přebírá
do užívání zápisem do stavebního deníku nebo do revizní knihy. Písemný doklad
o předání a převzetí lešení se nepožaduje pouze u jednoduchých lehkých pracovních
nepohyblivých lešení, například u normalizovaných trubkových a dílcových lešení, jejichž
výška nepřesahuje 2,5 m. Konstrukce lešení přesahující nad střechu, nad úroveň hřebene
či atiky se musí uzemnit na ochranu před bleskem. Uzemnění má být vždy alespoň jedno
na 30 metrů délky.
Konstrukce lešení musí být stále udržovány tak, aby mohly bezpečně plnit funkci, pro
kterou byly zřízeny, a proto se odborně v pravidelných intervalech prohlížejí. Intervaly
prohlídek jsou jeden měsíc u lešení nepohyblivých a dva týdny u lešení pojízdných,
závěsných, u ochranných a záchytných konstrukcí. Při prohlídkách se prověřuje, zda
v průběhu užívání nedošlo v konstrukci ke změnám nebo poruchám, které by mohly
mít nepříznivý vliv na statickou, funkční a pracovní bezpečnost. Při mimořádných
okolnostech, které by mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (bouře, vítr, silné
sněžení), se musí lešení prohlédnout ihned. Mimo tyto pravidelné prohlídky se provádí
před každodenním zahájením práce zběžná prohlídka konstrukce lešení jako celku, při
níž se kontroluje zejména komplexnost (zábradlí, podlahy, výstupy). Závady zjištěné při
prohlídce se musí neprodleně odstranit.

Zásady pro bezpečnost pracovníků při montáži a používání lešení:
• Při montáži lešení musí být na všech pracovních podlahách lešení udržován pořádek a montážní materiál i nářadí
musí být zabezpečeny proti náhodnému pádu.
• Pokud montážník pracuje na podlaze lešení bez zábradlí, musí být zajištěn ochranným pásem.
• Staví‑li se lešení v blízkosti elektrického vedení, musí být před montáží vypnut elektrický proud nebo musí být
zajištěno náhradní spolehlivé zabezpečení proti dotyku při stavbě lešení.
• Montáž a demontáž a vůbec všechny práce na lešení musí být okamžitě přerušeny při začínající bouřce nebo při
silnějším větru (39 až 49 km/h).
• Pokud je lešení převedeno kolem rohu budovy a pracovní podlahy jsou v různých úrovních, je třeba na nároží
lešení zřídit klínový přechod podlah v délce 200 až 250 mm.
• Všechny otvory v pracovních podlahách lešení musí být zajištěny ochranným zábradlím proti pádu pracovníků.
• Pod místy zvedání a spouštění materiálu musí zůstat u lešení volný prostor bez provozu a obsluha zdvihacího
zařízení musí být kryta ochrannou stříškou z fošen.
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Kontrolní otázky:
1. Vyjmenujte základní druhy lešení a uveďte příklady jejich využití.
2. Do jaké výšky můžeme použít pojízdné lešení?
3. Popište žebříkové lešení.
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2.2 OCHRANNÉ A ZÁCHYTNÉ KONSTRUKCE
Ochranná konstrukce je prozatímní konstrukce zabraňující pádu osob, materiálu
a předmětů z volných okrajů lešení, objektů nebo jejich částí. Umísťuje se ve výšce
v úrovni chráněného pracoviště.
Záchytná konstrukce má stejný účel, je však umístěna pod úrovní chráněného
pracoviště.

Dělení ochranných a záchytných konstrukcí podle druhu:
• pevné, kovové, sestavené z lešeňových prvků, např. z trubek a spojek
• pružné, zpravidla z bezpečnostních sítí
• kombinované, s pevnou nosnou konstrukcí a s pružnou záchytnou částí
Podle funkce se rozeznávají:
• ochranné konstrukce (zábradlí, ohrazení, lešení)
• záchytné konstrukce (ohrazení, lešení, síť a stříška)

Ochranné zábradlí
Ochranné zábradlí je součástí každého typu lešení, může však být postaveno
i samostatně, např. jako provizorní zábradlí u schodiště. Skládá se z nosné části (sloupek),
ochranné části (tyče, zábradlí, síť, zarážka) a kotvení (upevnění).

Ochranné ohrazení
Konstrukci ochranného ohrazení tvoří stejné prvky a dílce jako u zábradlí. Ochranné
ohrazení vyložené z oken budovy se smontuje v nižším podlaží a odtud se přemísťuje
do výšky jeřábem. Svislé trubky dlouhé 6,0 metrů se opřou o poprsník a horní část se
odkloní od stavby pomocí hranolku osazeného zvenku ve výši pod překladem. Ohrazení
se zakotví dvěma vodorovnými trubkami a jednou svislou trubkou uvnitř stavby.
Po vyrovnání sloupků se montují trubky zábradlí ve vzájemných vzdálenostech
podle sklonu od svislice:
• 0,4 m při sklonu od 15 do 30°,
• 0,3 m při sklonu větším než 30 a nejvýše 45°,
• 0,25 m při sklonu větším než 45 a nejvýše 60°.
Montuje‑li se zábradlí ve vzdálenostech větších než 4,0 m, musí se použít ochranná síť.
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Ochranné ohrazení vyložené
z oken budovy

Ochranné lešení
Skladba ochranného lešení je obdobná jako u pracovního lešení trubkového. Nejmenší
šířka ochranné podlahy je 0,4 m, pokud se připravuje průchozí podlaha pak má 0,6 m
(měřeno ve výši horního madla). Při ochranném lešení se staví jen jedna řada sloupků ve
vzdálenosti 0,2 až 0,25 m od budovy. Vzájemná vzdálenost sloupků je 2,0 m. Podélníky
se montují z vnější strany trubek, příčníky nahrazují kotevní trubky, kterými se kotví na
výšku po čtyřech metrech, na délku se kotví každý druhý sloupek.

Ochranné lešení z jedné řady sloupků
a s průchozími podlahami
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Záchytné ohrazení
Konstrukci záchytného ohrazení tvoří nosná část (krakorec, konzola), záchytná část
(bezpečnostní síť, prkna, fošny) a kotvení (upevnění). Délka vyložení záchytné konstrukce
je závislá na jejím sklonu a na hloubce umístění pod úrovní pracoviště. Je‑li konstrukce
umístěna nejvýše 1,5 m pod chráněnou úrovní u konstrukcí s pevnou záchytnou částí
(prkna, fošny), je její vyložení nejméně 1,7 m od budovy. Je‑li záchytná konstrukce
umístěna nejvýše 3,0 m, má‑li záchytnou část pružnou (síť) a je‑li vyloučen přímý dopad
osob na nosnou část, je vyložení nejméně 2,0 m od budovy.

Konstrukce
záchytného ohrazení,
jehož záchytnou část
tvoří síť z plastových
vláken (5)

Záchytné lešení
Jako záchytné lešení je možno použít jakékoliv stavební lešení, jehož provedení
odpovídá ustanovením normy. Mezi lícem objektu a přilehlou částí záchytné podlahy
nesmí vzniknout mezera větší než 30 mm, má‑li lešení zabránit pádu předmětů a osob,
a 250 mm, má‑li zabránit pouze pádu osob. Záchytné lešení se smí umístit nejvýše 1,5 m
pod záchytnou úrovní.

Kontrolní otázky:
1. Vysvětlete význam ochranných konstrukcí.
2. Jak se staví záchytné ohrazení?
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2.3 OSTATNÍ POMŮCKY PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH

ZÁCHYTNÉ SÍTĚ, STŘÍŠKY A PLACHTY NA LEŠENÍ
Záchytná plachta
Při opravách fasád, zateplení nebo odstraňování staré omítky vzniká nepříjemný prašný
odpad, který při spadu obtěžuje okolí. Tomu zamezíme natažením plachet na lešení.
Záchytné plachty se musí pomocí rychlovazačů dobře ukotvit ke konstrukci lešení, aby
nemohlo dojít ke stržení plachty větrem.
Plachty se mohou montovat na podhled podlahy lešení, tím se zamezí propadávání
prachu na pracovníky nebo procházející lidi.

Záchytná plachta

Záchytná síť
Záchytné sítě jsou vyrobeny z polypropylenového provazu o síle 5 mm. Velikost ok je
100 mm. Jsou vybaveny rychloupínací kurtou. Montují se jako záchytné sítě na držák
zábradlí horního patra.
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Plachty a sítě se používají také ke stínění lešení.

Záchytná bezpečnostní síť
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Záchytná stříška
Záchytná stříška se zřizuje nad prostorem, v němž se zdržují osoby.
Velikost vyložení se řídí výškou lešení. Při lešení vysokém 10,0 m je nejmenší vyložení
stříšky 1,5 m, při výšce lešení větší než 20,0 m musí být záchytná stříška vyložena 2,5 m.
Pro práce na střechách se sklonem větším než 30° se vyložení dále zvětšuje o půl metru.
Záchytné stříšky vysunuté ze stavby nebo vyložené z lešení musí mít sklon směrem
dovnitř pod úhlem nejméně 30°. Pod konstrukcí záchytné stříšky musí být nejmenší
světlá výška 2,1 m pro podchod osob a 4,2 m pro provoz dopravních prostředků.

Pracovní plošiny
Kromě stabilních lešení se často uplatňují pohyblivé pracovní plošiny, které slouží jako
závěsná lešení. Pracovní plošiny jsou zavěšeny na lanech kotvených na střeše.

Ve stavitelství se používají především tyto typy pohyblivých pracovních plošin:
• Závěsná lávka nebo klec (obrázek dole) – je relativně ekonomicky nenáročná,
nachází uplatnění především při stavbě či údržbě vnějšího pláště výškových objektů,
komínů (zde i při vnitřní údržbě), přehrad, mostů apod. V Čechách se využívá
především při rekonstrukcích výškových panelových domů, kde je dál ponechána pro
údržbu obvodového pláště.
• Šplhací klec – pevná nebo mobilní na principu sloupovitého nosníku s ozuby
kotveného k obvodovému zdivu.
• Mobilní montážní plošiny – nůžkové, kloubové, teleskopické, sloupové, pásové.
			

Závěsná lávka
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Teleskopická montážní plošina v praxi

Nůžková montážní plošina

Teleskopická montážní plošina

ŽEBŘÍKY
Žebřík může být používán jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití
jednoduchého nářadí. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být pracovník otočen
obličejem k žebříku a musí mít možnost přidržet se ho oběma rukama. Po žebříku se
nesmí vynášet a snášet břemeno o hmotnosti nad 20 kg. Na žebřících je zakázáno
pracovat nad sebou. Vystupovat a sestupovat po žebříku více pracovníkům současně je
zakázáno. Na žebřících se nesmějí provádět práce, při nichž se používá pneumatických
nástrojů, vstřelovacích přístrojů, řetězových pil a jiných podobných nebezpečných nástrojů.
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Použití žebříků jako přechodového můstku je zakázáno. Největší povolená délka
přenosných dřevěných žebříků je 8 m. Jestliže se má žebřík nastavit, musí se obě části
bezpečně spojit. V místě spojení se nesmí sklon žebříku ani vzdálenost mezi příčlemi
měnit. Žebříky používané pro výstup musí přesahovat výstupní plošinu o 1,1 m.
Přesah žebříku mohou nahradit pevná madla nebo jiná pevná část konstrukce, kterou
lze spolehlivě uchopit. K zajištění stability musí být žebřík zabezpečen proti posunu,
bočnímu vychýlení, zvrácení nebo rozevření. Sklon jednoduchého žebříku nesmí být
menší než 2,5 : 1. Za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m. U paty žebříku ze
strany přístupu nutno zachovat volný prostor minimálně 0,6 m. Pro výstup a sestup mezi
podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky; o maximální délce 3,5 m, s příčlemi
vsazenými do zdvojených postranic, technicky dokumentované typovým výkresem
a výpočtem. Na žebříku se smí pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od horního konce
žebříku, u jednoduchého žebříku ve vzdálenosti chodidel nejvýše 0,18 m, u dvojitého
žebříku nejvýše 0,5 m od konce žebříku. Při práci na žebříku, kdy je pracovník chodidly ve
výšce větší než 5 m, musí používat osobní ochranné zajištění proti pádu.

Schůdky

		

Příslušenství – plošinka
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Štafle		

Kloubový žebřík

Trojdílný skládací

Kontrolní otázky:
1. Popište základní typy pracovních plošin.
2. Na jaké činnosti lze použít žebřík?
3. K čemu využíváme záchytné plachty?
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Vysouvací

Jednodílný

2.4 ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU OSOBNÍMI
OCHRANNÝMI PRACOVNÍMI PROSTŘEDKY
Osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádům z výšky jsou prostředky
osobního zajištění, které odpovídají požadavkům zvláštních právních předpisů (zákon
č. 22/1997 Sb., ve znění pozd. předpisů, a nař. vl. č. 21/2003 Sb.). Těmito prostředky jsou
osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům
z výšky (pracovní polohovací systémy) a osobní ochranné pracovní prostředky proti
pádům z výšky (systémy zachycení pádu).

Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky se použijí v případech,
kdy nelze použít technickou konstrukci. Zvolené prostředky musí odpovídat povaze
prováděné práce, předpokládaným rizikům a musí umožňovat bezpečný pohyb.
Uživatel osobního zajištění proti pádu (systému nebo jeho součástí) musí být seznámen
s návodem k použití a popř. i odborně vyškolen k použití příslušného systému a součásti
osobního zajištění. Potřebné znalosti a zkušenosti musí mít i navrhovatel pracovních
polohovacích systémů a systémů zachycení pádu.

Pracovní pás
												

Sedací postroj

Celotělový postroj
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Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinacích
prvků systémů a musí odpovídat návodům k používání dodaným výrobcem tak, že
je zcela zabráněno pádu osoby z výšky nebo je pád vhodně zachycen a zachycenou
osobu lze bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa. V případě
pádu musí dojít k zachycení osoby v dostatečné výšce nad terénem (podlahou,
konstrukcí apod.), aby se vyloučilo její zranění po dopadu. Zajišťovací systému musí tedy
nejen pád zachytit, ale současně zabrzdit tak, aby dynamické síly vzniklé zpomalením
padající hmoty těla pracovníka neohrozily jeho zdraví a život. Osobní zajištění proti
pádu má chránit pracovníka po celou dobu práce v místech s nebezpečím pádu,
včetně přemísťování na jiné místo práce. Každá osoba se musí před použitím osobních
ochranných pracovních prostředků proti pádu vizuálně přesvědčit o jejich kompletnosti,
provozuschopnosti a nezávadném stavu.

Karabina
Polohovací lano
										

Polohovací lano s blokantem
a tlumičem pádu
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Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, respektive systém polohování,
popřípadě zachycení pádu, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém
postupu. Pokud se jedná o jednoduché práce, které zpracování technologického
postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive polohování,
včetně míst kotvení, pověřená osoba. Místo kotvení osobních ochranných pracovních
prostředků proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. Na šikmých střechách
lze využít např. horizontální zajišťovací systém.

Horizontální jištění v praxi

Jde o kotvicí zařízení používající vodorovné (poddajné) vedení (ocelové lanko)
s kotvicím bodem pohyblivým po tomto vedení. Vodorovné vedení je vedeno
u hřebene, resp. nad hřebenem střechy a je na každém konci pevně spojeno s koncovým
konstrukčním kotvením, které je pevně uchyceno ke střešní konstrukci. Mezi koncovými
konstrukčními kotveními lze v případě potřeby umístit střední konstrukční kotvení.
Problematika kotvení (upevňování) bezpečnostních (zajišťovacích) lan, resp. prostředků
proti pádům z výšky, slaňovacích a záchranných přístrojů a souprav je základní prvek
zajišťovacího řetězce, který je tvořen kotvicím bodem a protipádovými prostředky.
K osobnímu zajištění pracovníků při pracích ve výškách, při výstupu nebo sestupu se
nesmí používat lanových smyček, uzlů nebo úvazů na lanech, pokud se nejedná o použití
horolezecké techniky nebo techniky průmyslového lezectví a k tomu účelu vyrobených
a používaných pomůcek, přípravků a prostředků.
Prostředky osobního zajištění (systém nebo součást) musí být pravidelně prohlíženy
a přezkoušeny, a kde to pokládá výrobce za nezbytné, seřízeny, alespoň každých
12 měsíců u firmy oprávněné výrobcem. K prostředku osobního zajištění se musí
vést záznamová karta, která obsahuje identifikační značku, název a adresu výrobce
nebo dodavatele, výrobní číslo výrobce a rok výroby, vhodnost pro použití společně
s ostatními součástmi v rámci osobních systémů zastavení pádu, datum koupě, datum
prvního uvedení do provozu a jméno uživatele.
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Kotvicí úvazek

Statické lano

Blokanty

Práce v závěsu na laně a s polohovacím zařízením lze používat jen v nutných
a odůvodněných případech, kdy je použití jiných pracovních prostředků obtížné.
S ohledem na související nebezpečí, čas potřebný pro provedení práce a ergonomické
požadavky má být přednostně používána sedačka s vhodnými doplňky.
Použití závěsu na laně s polohovací technikou musí vyhovovat těmto podmínkám:
• systém je tvořen nejméně dvěma samostatnými lany, přičemž jedno slouží jako
nosný prostředek pro přístup, sestup a zavěšení (pracovní lano) a další jako záložní
(bezpečnostní lano),
• osoby používají vhodný postroj a jsou připojeny k bezpečnostnímu lanu,
• pracovní lano je vybaveno bezpečnými prostředky pro výstup a sestup a má
samosvorný systém k zabránění pádu osoby, která ztratí kontrolu nad svým pohybem;
bezpečnostní lano je vybaveno pohyblivým systémem zamezujícím pádu, který
sleduje pohyb osoby,
• nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji, sedačce nebo jiným
vhodným způsobem zajištěno proti pádu,
• práce je prováděna podle připraveného technologického postupu a pod dohledem,
tak aby osoba konající práci mohla být v případě nouze okamžitě vyproštěna,
• osoby provádějící tyto práce jsou vyškoleny jak pro předpokládané činnosti, tak i pro
vyprošťovací postupy při mimořádných událostech.
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Pracovní polohovací systémy
Pracovním polohovacím systémem je soubor jednotlivých prvků, které spolu vytvoří
systém pro pracovní polohování, tedy vytvoří zvolitelnou pracovní polohu pracovníka
ve výšce. Tento systém bud‘ omezuje přístup k hraně pádu, nebo umožňuje provádění
pracovních činností ve fixované poloze v místech, kde by se jinak pracovník musel
přidržovat rukama. Pracovní polohovací systémy nejsou určeny k zachycení pádu, a proto
je nelze použít samostatně tam, kde nelze vyloučit (volný) pád z výšky. Nejzávažnějším
nebezpečím při použití tohoto systému je působení potenciální energie při nárazu po
zachycení náhlého pádu pracovníka. Toto zajištění tvoří zpravidla pracovní polohovací
pás nebo postroj, lano, které slouží jako pracovní polohovací spojovací prostředek,
nastavovač délky lana a připevňovací prvek (karabina). Místo upevnění pracovního
polohovacího systému musí odolat ve směru působení statické síly nejméně 7,5 kN.
Pracovní polohovací systém je možno např. použít na rovné střeše tak, že nastavená
délka lana vyloučí možnost, aby se pracovník na střeše v některém místě přiblížil
k nezajištěnému okraji střechy, kde by mohl přepadnout. Jestliže by v některých částech
střechy nebylo možné pohyb pracovníka takto omezit, nelze pracovní polohovací systém
samostatně použít a musí být použit systém zachycení pádu.
Systémy zachycení pádu
Ke ztlumení účinků pádu a bezpečnému zastavení pádu lze použít tlumiče pádové
energie, a to:
• tlumič pádu, kterým je zpravidla textilní popruh složený a navzájem sešitý do
jednotlivých dílů, které se při zachycení pádu programově trhají; jde o tlumič pádové
energie pro jedno použití,

Tlumiče pádu
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• zatahovací zachycovač pádu:
– samonavíjecí kladka, kterou tvoří excetr, po němž lano po zatížení prokluzuje, a pád
je tímto prokluzem tlumen,

– samonavíjecí systém s textilním polyamidovým popruhem (pásem) s tlumičem pádu.

Systém zachycení pádu tvoří zachycovací postroj a spojovací podsystém určený pro
zachycení pádu. Zachycovací postroj se začleněným tlumičem pádu tvoří podsystém.
Systém zachycení pádu je úplný se spojovacím prostředkem. Systém zachycení pádu
tvoří všechny prvky, které jsou do sebe spojeny od místa uchycení až po postroj. Součástí
systému je vždy kotvicí prvek, tj. karabina sloužící ke spojení systému s kotvicím bodem
a zachycovacím postrojem.
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Na kotevní prvek může být připojen zatahovací zachycovač pádu, např. samonavíjecí
kladka, tlumič pádu.
Při použití zatahovacích zachycovačů pádu je nutno respektovat návod k použití,
který stanoví omezující podmínky použití, zejména že:
• kotvicí bod musí být umístěn nad úchytem na postroji,
• zatahovací zachycovací prostředek (lanko, pás) nesmí být vysouván ve sklonu větším
než 30° od kolmice spuštěné z úchytného bodu).
Zatahovací zachycovač pádu může být nahrazen pohyblivým zachycovačem pádu na
pevném pojišťovacím vedení (tzv. bezpečnostní brzda). Toto vedení tvoří ocelové lanko
nebo kolejnička, po které klouže pohyblivý zachycovač ve vertikálním směru. Místo
pohyblivého zachycovače pádu na pevném nebo poddajném zajišťovacím vedení lze
použít spojovací prostředek (lano) s tlumičem pádové energie. Tlumiče pádu slouží
k tlumení pádové energie při dopadu. Systémy zachycení pádu jsou řešeny tak, aby pád
byl nejdříve ztlumen a teprve pak úplně zastaven.
Kotvicí stabilní body v krytině – u nových staveb lze vyřešit už při návrhu skladby
střešního pláště využití vhodných bezpečnostních prvků použitelných při provádění
stavebních prací a následně ponechat tyto kotvicí systémy pro údržbu a další práce na
střeše.
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Přenosné kotvicí prostředky – jejich nevýhodou je, že pro vlastní údržbové práce na
střechách nezůstávají, a že tedy slouží pouze firmě, která provádí konkrétní činnost při
výstavbě. Pro údržbu je nutné řešit zabezpečení osob následně, což zvyšuje náklady.

Přenosné ocelové záchranné lano

Jednotlivé kotvicí body – nevýhodou je poměrně vysoká četnost těchto bodů
a možnost pádu při uchycování se k dalšímu kotevnímu bodu.

Kontrolní otázky:
1. Co je to zachycovač pádu?
2. Vyjmenujte osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky.
3. Jak používáme pracovní polohovací systém?
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3 BEDNĚNÍ

3.1 ČÁSTI BEDNĚNÍ
3.2 VÝROBA BEDNĚNÍ
3.3 ODBEDŇOVÁNÍ
3.4 UKÁZKY BEDNĚNÍ STAVEBNÍCH
KONSTRUKCÍ
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3.1 ČÁSTI BEDNĚNÍ
Aby bylo možné vyrobit stavební díl z betonu, je třeba nejdříve zhotovit formu neboli
bednění, do které se lije čerstvý beton. Bednění je pomocný prostředek, který se používá
na stavbě krátkodobě, nicméně výroba kvalitního bednění není jednoduchá a zpravidla
představuje velké náklady. Skládá se z podpůrné konstrukce a konstrukce vytvářející tvar
prvku.

ÚVOD
Bednění musí vždy odpovídat konstrukci daných stavebních dílů, např. základů, stěn,
podpor, stropů a průvlaků. Aby bednění odpovídalo požadované formě, musí pro něj být
nejdříve vypracovány prováděcí výkresy. Při použití systémových bednění mohou být
výkresy bednění zhotovovány prostřednictvím programů CAD.

Účel bednění
• Podporuje betonovou nebo železobetonovou konstrukci, a to jak při vlastním
provádění betonáže, tak i po celou dobu tuhnutí.
• Dává betonu požadovaný tvar (formu) a určuje jeho povrchovou úpravu.

Vlastnosti a požadavky na bednění
• Bednění je projektováno s dvojnásobnou až trojnásobnou bezpečností.
• Nesmí se při zatížení betonem prohýbat nebo jinak deformovat.
• Musí být dobře utěsněné, aby se zabránilo unikání jemných částí betonu.
• Jeho konstrukce má být jednoduchá, účelná, snadno rozebíratelná a čistitelná.
• Bednění by mělo být uspořádáno tak, aby při betonáži žádná jeho část nepřekážela.

Základní druhy bednění
• Bednění z prken.
• Systémová bednění.
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Bednění z prken (nesystémové)
Používá se např. při stavebních pracích malého rozsahu. Je vhodné také tehdy,
má-li být použito jen jednou. V takovém případě by použití systémového bednění bylo
nehospodárné a často i neproveditelné. Nesystémové bednění z prken se vytváří z prken,
dřevěných nosníků a hraněného dřeva.

Výroba dřevěného
bednění z prken
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Systémové bednění
Hospodárnější řešení, které je tvořeno bednicími deskami, nosníky a bednicím
příslušenstvím, je prefabrikované pro bednicí prvky a na stavbě se skládá dohromady.
Aby byla zajištěna hospodárnost při použití bednění, je nutno postup bednicích
prací dobře plánovat. V případě plošných stavebních dílů, např. stěn nebo stropů,
se doporučuje vyhýbat se výstupkům a nahradit je podporami a trámy. Napojování
stěn, změny směru stěn nebo přerušení stavebních dílů je třeba projektovat tak, aby
to odpovídalo rozměrům systémových dílů, protože každá odchylka od modulového
systému představuje zvýšenou pracovní náročnost.
Již při projektu je nutno brát v úvahu způsob odbedňování, možnost znovupoužití
bednění a nutnost skladování často velkých bednicích prvků.

Systémové bednění Port – základové pasy na desce

ČÁSTI BEDNĚNÍ
Bednění musí být dostatečně únosné pro čerstvý beton a musí vydržet namáhání
vznikající během betonování, jako např. při vibrování. Ani po ukončení betonování nesmí
změnit tvar a polohu. Tyto požadavky jsou splněny spolupůsobením nosné konstrukce
a tvarovací části bednění.
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Plášť bednění
Plášť bednění je část bednění, která přichází při betonování bezprostředně do styku
s čerstvou betonovou směsí. Je rozhodující pro tvar stavebního dílu a určuje vzhled
jeho povrchové plochy. Tvarovací část bednění musí být v průběhu betonování a doby
tvrdnutí betonu rozměrově přesná a stálá a vznikající zatížení musí rovnoměrně přenášet
na nosnou konstrukci. Tvarovací část bednění sestává z bednicích desek, které se liší
použitým druhem materiálu, velikostí a způsobem spojování.

Bednicí desky
Bednicí desky mohou být zhotoveny z prken o různé velikosti přímo na stavbě. Používají
se zpravidla prkna o tloušťce 24 mm ze smrkového a jedlového dřeva. Prkna mohou být
nehoblovaná nebo ohoblovaná pouze po jedné straně. Prkna se sbíjejí na pracovních
nebo bednicích stolech dohromady pomocí svlaků.
Prefabrikované bednicí desky snižují pracovní náročnost bednění a mohou být
opakovaně použity. Pokládají se jednotlivě, např. při bednění stropů, nebo se staví,
např. při bednění základů nebo stěn.

Prefabrikované bednicí desky

Bednicí desky z masivního dřeva jsou tvořeny z oboustranně ohoblovaných prken. Prkna
jsou spojena na čelních hranách ocelovým profilem. Současně jsou tak chráněny hrany
a rohy.
Bednicí desky z překližky jsou dodávány v nejrůznějších tloušťkách s různým
uspořádáním vrstev. Povrchové plochy a hrany desek jsou opatřeny povrchovou úpravou
ze syntetické pryskyřice, aby se zabránilo pronikání vlhkosti a následnému bobtnání
a deformaci. Výhodou bednicích desek z překližky s povrchovou úpravou nebo i bez ní je
kvalitní hladký povrch pohledových betonových ploch. Kromě toho mohou být bednicí
desky použity vícekrát a oboustranně.
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Rámové prvky
Rámové prvky jsou bednicí desky, u kterých tvarovací část bednění a vyztužující rám
tvoří jeden bednicí prvek. Rozlišují se kombinované a celoocelové bednicí desky.
U kombinovaných bednicích desek je tvarovací část bednění ze dřeva upevněná na
ocelovém nebo hliníkovém rámu. U celoocelových bednicích desek je tvarovací část
bednění z ocelového plechu svařená s rámem z ocelových profilů. Tyto panely mohou
být natřeny nebo pozinkovány. Rozměry rámových prvků jsou normovány. Pomocí
vyrovnávacích tabulí a vložek je lze montovat dohromady, např. stěny, a vytvářet
velkoplošná rámová bednění.

Rámové prvky

Vložky do bednění
Pro speciální stropní konstrukce, např. kazetové stropy, se používají speciální tvarované
vložky (ztracená bednění), např. z tvrdých dřevovláknitých desek nebo plastů. Pro stropy
s většími tloušťkami jsou vhodná dutá tělesa z válcovitých svinutých plechů.

Prefabrikované stropní
prvky (VELOX)
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Není‑Ii odstranění bednicích prvků možné nebo je‑Ii odstraňování nehospodárné,
ponechávají se ve stavebním dílu. V takových a podobných případech se jedná
o ztracené bednění. Ztracená bednění používáme nejčastěji pro kruhové sloupy.

TBT Spirálové papírové bednění pro sloupy

Podpěrná konstrukce
Úkolem podpěrné konstrukce je zachycovat zatížení z bednění, výztuže a čerstvého
betonu, pracovních sil, strojů a přístrojů a přenášet je do základu. Kromě toho musí
podpěrná konstrukce zachycovat otřesy při betonování a tlak čerstvého betonu. Na tlak
čerstvého betonu musí být brán zřetel obzvláště u svislých bednění, např. stěn, podpor
a základů.
Tlak čerstvého betonu směsi závisí:
• na složení betonu (příměsi, cement, konzistence, přísady, teplota čerstvého betonu),
• na vlastnostech povrchové plochy pláště bednění,
• na sklonu a tuhosti bednění,
• na násypné výšce a vzestupné rychlosti (betonáž po vrstvách nebo plynule),
• na způsobu vibrace (vnitřní, nebo vnější vibrátor), na hloubce vibrace.
Nosná konstrukce sestává z nosníků, podpěr a zpevňovacích prvků pláště bednění,
např. závor (příčníků), svěrek a kotev.
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Nosník
Nosníky podpírají plášť bednění a podílejí se na ztužení. Mohou být vyrobeny ze dřeva,
oceli nebo hliníku.
Nosníky ze dřeva jsou vyráběny v nejrůznějších rozměrech z hraněného řeziva. Častěji
se používají plnostěnné nebo příhradové nosníky ze dřeva, např. pro stěnové a stropní
bednění. Plnostěnné a příhradové nosníky se vyznačují vyšší nosností než hraněné
řezivo. Nosníky jsou tvořeny spodním a horním pásem a stěnou. Spodní a horní pás je
zhotoven z masivního dřeva.
U plnostěnných nosníků se používá při zhotovování stěn např. třívrstvá překližka nebo
speciální dřevotřískové desky. Pásy a stěny se navzájem spojují lepením.

				

Příklady nosníků

Lepené nosníky jsou dodávány o výšce až do 260 mm a délkách do 6,0 m. Nestačí‑Ii délka
nosníku, např. při stropním bednění, použijí se dva bednicí nosníky s přesahem. Celková
potřebná délka se získá přizpůsobením přesahu.

Styk nosníků
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Kovové nosníky se vyrábějí z oceli nebo hliníku. Nejsou‑Ii odborně zabudovány,
hrozí jejich deformace. Jejich použití včetně manipulace při odbedňování vyžaduje
obzvláště velkou opatrnost. Nejčastěji jsou teleskopické a skládají se z příhradového
a plnostěnného nosníku. Plnostěnný nosník se zasouvá na potřebnou délku do příhradového.
Ocelové nosníky se vyznačují speciálním profilováním, čímž se při malé hmotnosti
dosáhne dostatečné tuhosti. Používány jsou především pro stěnové bednění.

Ukázka ocelových nosníků

Hliníkové nosníky jsou lehké, profilované, protlačované. Jsou vhodné především pro
stropní bednění. Vyznačují se snadnou manipulací, jejich délka je plynule přestavitelná.
Bez podpěr lze docílit rozpětí až 3,7 m. Široká úložná plocha nosníků znemožňuje
překlopení. Do profilu nosníku je vložena lišta, takže plášť bednění může být připevněn
hřebíky. Je‑Ii plášť bednění z kovu nebo jsou‑Ii nezbytná napojení nosníků, používají se
příchytky.

Příklad hliníkových nosníků

ZEDNÍK 2 – ČÁSTI BEDNĚNÍ

Stojky
Stojky podpírají konstrukci bednění. Jsou kovové, z hliníku nebo z oceli. Zatížení stojky
musí být centrické po celé výšce stojky.
Kovové bednicí stojky tvoří většinou dvě do sebe zasunutelné trubky (vnitřní a vnější
trubka) s hlavou a patkou. Jejich výška je přestavitelná. Vnitřní trubku lze vysunovat a její
výšku je možno přibližně nastavit pomocí zasunovacího kolíku se závlačkou, nazývaného
též roubík. Jemného nastavení se docílí pomocí závitu.

Stavební kovové stojky

Kovové stojky jsou v závislosti na velikosti mezi 1,7 m a 5,5 m stupňovitě (modulově)
přestavitelné. Hlava a patka jsou opatřeny otvory. Místo hlavy s navařenou deskou
k zachycení bednicích nosníků existují na desce také vidlice, které lze spustit (spustitelná
hlava), což usnadňuje odbedňování. Vysunovatelné a vyklápěcí patky sloupů umožňují
jednoduchou a stabilní montáž. Přo našroubováním kloubů na hlavici a patku sloupu
jsou stojky vhodné i jako šikmé podpěry nebo vzpěry. Jestliže se závit zabezpečí
pojistnou maticí, může stojka zachycovat tahové síly.
Přípustné zatížení stojek určuje norma EN 1065. Toto zatížení nesmí být překročeno.
Na velké stavební výšky a u velkého zatížení, např. při stavbě mostů a hal, se používají
podpěry a podpěrné věže.
Podpěry tvoří tři nebo čtyři kovové trouby, které jsou vyztuženy. Délku podpěr lze
pomocí různě dlouhých spojovacích prvků měnit a je možné s nimi dosáhnout výšky až
20,0 m. Hlavy a patky jsou vybaveny vřetenem, aby bylo možné jemné seřízení výšky.
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Stropní bednění pomocí stojek

Podpěrné věže se skládají z ocelových trubkových rámů o různé konstrukční výšce.
Diagonální pruty zajišťují vyztužení. Podpěrné věže mohou stát volně a podle zatížení
mohou dosahovat výšky mezi 4,0 m až 10,0 m. Jemné nastavení výšky se provádí pomocí
vřeten na hlavách a patkách. Podpěrné věže se montují na stavbě a jsou přemísťovány
jeřábem. Jestliže se na stavební díly připevňují nebo se navzájem spojují, vznikají
podpěrné skruže, pomocí nichž lze docílit ještě větších výšek.

Použití podpěrných věží
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Závory (paždíky)
Závory (paždíky) patří k nosným konstrukcím stěnového bednění. Jsou to navzájem
svařené ocelové profily. Umísťují se zpravidla vodorovně nastojato k bednicí ploše,
zajišťují polohu a stabilitu bednění a zachycují síly od stahováků. Pomocí příslušenství,
jako jsou spojky a vyrovnávací příložky, lze bednicí prvky navzájem spojovat. Je‑Ii
potřeba vyrobit speciální bednění, např. kruhová, používají se kloubové paždíky, které
umožní plynulé přizpůsobení změn směru. Kloubové paždíky (závory) tvoří krátké
ocelové profily, které jsou navzájem pevně spojeny čepy a stavěcími šrouby.
Víceúčelový paždík SL-1 WU16

Rohový paždík stěn 20 WS10 Top50
modře lakovaný

modře lakovaný

Rohový paždík 20
modře lakovaný
délka ramena: 52 cm

Závory (paždíky) v praxi
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Bednicí svěrky (stahováky)
Bednicí svěrky slouží ke zpevňování a zachycování zatížení u bednění s pravoúhlým
průřezem, jako jsou např. trámy, překlady, průvlaky, základy a podpěry. Vyrábí se z ploché
a úhelníkové oceli. Svěrky tvoří zpravidla jedno pohyblivé a jedno pevné rameno. Při
napínání se posunuje pohyblivé rameno tak dlouho, dokud obě ramena neleží plochou
na bednění.
U systémového bednění se používají svěrky, které tvoří trojúhelníkový vazák. Upevněním
svěrky se tlak bednění přenáší přes profil vzpěry na příčný nosník.

Bednicí svěrka (nastavitelná)

Ztužení (zavětrování)
Každé bednění musí bezpečně vzdorovat proti vodorovně a šikmo působícím silám,
jako je např. vítr. Proto je nezbytné ztužení (zavětrování) křížovými příčkami pomocí
trojúhelníkových vazáků. Ztužení se nejčastěji provádí ocelovými stabilizátory, které
se označují jako vyrovnávací opěry a jsou vybaveny na obou koncích klouby, aby bylo
zajištěno lepší napojení na bednicí prvky. Existují také dvoudílné podpěry.

Ztužování stěn
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Kontrolní otázky:
1. Jaký je účel bednění?
2. Kdy používáme bednění z prken a kdy systémové bednění?
3. Jaké jsou části bednění?
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3.2 VÝROBA BEDNĚNÍ
Předpokladem hospodárné výroby bednění je pečlivé plánování. Přitom je nutno dbát
na to, aby bylo co nejvíce bednicích prvků prefabrikováno. Navíc se musí brát zřetel na
odbedňování, možnost znovu použití, skladování a možnosti přepravy často velkých
bednicích prvků.

Podle použitého materiálu rozdělujeme bednění na dřevěné, ocelové, pryžové a plastové,
podle způsobu používání pak rozeznáváme bednění nepřenosné, přenosné, posuvné,
pojízdné, samonosné a ztracené.

Zhotovení bednění
Při obedňování stavebních dílů se začíná se stanovením souběžných a výškových bodů.
U stavebních dílů v suterénu nebo přízemí je lze odečíst z lavičky, v horních podlažích
je lze získat zaměřením stávajících stavebních dílů. Podle těchto bodů lze např. zakreslit
polohu stěn a podpěr na nosné části stropu. Tato narýsovaná čára stanoví vnější hranu
betonového stavebního dílu, příp. přední hranu pláště bednění. Bednění se vyrábí buď
přímo na staveništi z jednotlivých dílů, nebo se smontuje z prefabrikovaných bednicích
prvků.
Plášť bednění musí být těsný, aby při betonování a hutnění nevytékaly ze spár jemné
složky betonu. Mají‑Ii být betonové plochy pohledové, to znamená, že jsou na beton
kladeny požadavky týkající se jeho vzhledu, musí to být zohledněno již při projektu
a obedňování, např. musí být zohledněn způsob spínání. Kromě toho musí být plášť
bednění tvarově přesný a stálý. Je nutné jej vyztužit tak, aby během betonování
a hutnění nedošlo k jeho deformaci. Toho se při rámovém bednění dosáhne speciálním
stahovacím zařízením, např. rychloupínačem nebo univerzálním upínačem.
Správné nastavení výšky trámového, překladového a stropního bednění trámů je
umožněno otáčením závitů na kovových stojkách. Stěnová a sloupová bednění musí
zůstat ve svislé poloze. Toho se dosáhne pomocí vhodného vyztužení šikmými bednicími
podpěrami nebo opěrnými kozami.
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Montáž bednicích prvků

Způsoby sepnutí
Boční bednění musí být vzhledem k tlaku čerstvé betonové směsi upevněno tak, aby
zůstalo ve své původní poloze. Při betonování působí kromě tlaku bednění další síly,
projevující se např. při náhlých změnách rychlosti sypání materiálu nebo při zhutňování
vibrací. V případě malých bednicích výšek, např. u základů, trámů, průvlaků, lze tyto síly
zachytit přibitými příložkami, bednicími svěrkami a rozepřením.
V případě větších výšek bednění, např. stěn, jsou nutná sepnutí. Sepnutí jsou namáhána
na tah, a jsou proto vyrobena z oceli. Jejich počet a vzdálenost se řídí tlakem betonu
a bednicích konstrukcí a musí být provedena přinejmenším v horní a dolní části bednění.
Sepnutí jsou prováděna zpravidla pomocí bednicích kotev, které tvoří upínací tyč,
kotevní uzávěr a rozpěrka (distanční trubka).
Spínací tyče musí zachycovat síly, které přenáší beton na bednění. U systémového
bednění se používají spínací tyče, které jsou opatřeny závitem se zakulacenými bočními
stranami. Dodávány jsou ve standardních nebo speciálních délkách. V závislosti na svém
průměru zachycují tahové síly až do 250 kN a po odbednění jsou opět použitelné.

ZEDNÍK 2 – VÝROBA BEDNĚNÍ

Sepnutí slouží k přenášení sil na bednicí rám nebo bednicí nosníky. Ve své poloze
jsou drženy šrouby. Před zašroubováním se nasunují rozpěrky (distanční trubky)
s kuželovitými konci na spínací tyče, které zabrání, aby došlo při sešroubování
k nadměrnému stažení.

Sepnutí bednění ST 2000

Rozpěrky jsou tlačené pruty, které působí proti tahovému napětí kotevních prutů. Jejich
úkolem je držet bednicí prvky v předepsané vzdálenosti. Rozpěrky jsou z umělé hmoty
nebo vláknocementu a často mají tvar trubkovitého pouzdra pro rozpěrku. Jejich průřezy
by měly být nejméně 50 mm2, aby byly schopny přenášet přítlak na plášť bednění.
Nestačí‑Ii plocha průřezu k přenášení tlaku, lze nasadit na konce rozpěrek např. kuželové
konce z umělé hmoty s větší plochou průřezu. Rozpěrky nesmí při vzpěru vybočit, proto
jsou jejich průřezy kulaté, šestihranné nebo mají tvar hvězdy.
U tradičních dřevěných bednění jako rozpěrky dosud používáme dřevěná prkénka,
hranolky či trámky.
Namísto distančních trubek lze používat kužele z betonu ve spojení s dvoudílnými
spínacími tyčemi. Kužele mají vnitřní závity, do nichž se spínací tyče zašroubují. Svým
větším poloměrem leží na tvarovací části bednění. Střední část kotvy zůstává po
odbednění v betonu, zatímco kužele a koncové prvky se vyšroubují. Kuželovité otvory se
vyplní maltou nebo se uzavřou zátkou.
U vodotěsného betonu je možné na střední část prutu, která zůstala v betonu, umístit
desku např. z vláknocementu nebo rýhovaného plastu, která pak slouží jako izolace proti
vodě.
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Bednění otvorů, prostupů a drážek
Otvory, prostupy a drážky ve stěnách, stropech a základech slouží zpravidla pro instalace
vedení plynu, vody, elektrického proudu, topení a odpadních vod. Pro okna a dveře
jsou ve stěnách nutné větší otvory. U bednění otvorů se plášť bednění nachází na vnější
straně a výztuž uvnitř. U betonových konstrukcí musí být bedněny otvory každé velikosti.
Plášť bednění se skládá z jednotlivých bednicích prvků. Bednění otvorů musí být vždy
těsně a pevně spojeno s podkladem. Toho lze docílit pomocí příložek, hraněného dřeva
a klínů nebo mohou být bednění vyztužena pomocí přestavitelných ocelových rámů.
Rozměrovou přesnost a tvar betonových prvků lze zabezpečit diagonálními vzpěrami.
Při výrobě výklenků je nutno dbát toho, aby byly jednoduchým způsobem opět
demontovatelné.
Šířka bednění otvorů ve stěnách musí odpovídat šířce stěny. Upevňují se na jednu stranu
stěnového bednění. Po montáži výztuže lze postavit druhou stranu stěnového bednění.
V případě bednění širokých otvorů je třeba počítat s otvory, které umožní hutnění
betonu pod vodorovnou částí bednění a únik uzavřeného vzduchu.
Často se používají místo obedňování otvorů hotové stavební díly, např. prefabrikované
rámy sklepních oken, které se do bednění zasadí. Takovým způsobem lze podstatně
snížit pracnost při výrobě bednění a jeho demontáži. Po montáži musí být otvory opět
pečlivě uzavřeny. V oblasti spodní vody se doporučuje kónický tvar stěny otvoru, aby byla
větší plocha na straně vody.

Bednění otvoru (prostup ve stropě)
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Bednění prostupů ve stropech se zhotovují stejným způsobem jako ve stěnách. Aby
nebylo znemožněno závěrečné ošetření betonu, musí odpovídat výška bednění tloušťce
stropu. Zůstane‑Ii prostup na betonovém povrchu viditelný, doporučuje se na pohledové
straně umístit za účelem sražení hran kolem dokola na pokos uříznuté trojhranné lišty.
Otvory ponechané pro instalační vedení se po jeho instalaci opět uzavřou. Přitom je
třeba přihlížet na opatření týkající se zvukové izolace. Namísto bednění ze dřeva lze
použít ztracené bednění z napěněných plastů, lepenky nebo kovu. Ztracená bednění je
nutno zajistit proti posuvu nebo vyplavení, např. upevněním na plášti bednění nebo na
výztuži.

Nastavitelné formovací bednění

Kontrolní otázky:
1. Co je to sepnutí bednění a proč se provádí?
2. Jaké znáte druhy bednění?

ZEDNÍK 2 – VÝROBA BEDNĚNÍ

3.3 ODBEDŇOVÁNÍ
Odbedňování se provádí v opačném sledu než obednění. Aby se zabránilo zničení
a poškození bednicích prvků, je důležité způsob odbednění naplánovat již při výběru
a projektu bednění. Hřebíkové spoje se povolí, plášť bednění se z povrchu betonu
odstraní. Někdy se vyplatí zabudování úzkých prken do tvarovací části bednění, protože
se tím při odbedňování získá místo pro sejmutí pláště bednění.

Stavební díly smí být odbedněny teprve tehdy, když je beton dostatečně zatvrdlý. Tohoto
okamžiku je dosaženo, jestliže stavební díl může zachycovat zatížení, aniž by docházelo
ke vzniku trhlin v betonu. Norma DIN 1045 udává směrné hodnoty pro doby odbednění,
které je nutno případně prodloužit. Tak musí být doba odbednění zdvojnásobena
např., jestliže klesne teplota během tvrdnutí betonu pod +5 °C. Jestliže je tuhnoucí,
nechráněný beton vystaven mrazu, je nutno odbedňovací doby o dobu působení mrazu
prodloužit.

Doby odbednění
(podle normy DIN 1045; EC2 ani EN 206 doby odbednění neuvádějí)

Třída pevnosti
cementu

Pro boční bednění
trámů a pro bednění
stěn a podpěr

Pro bednění
stropních panelů

Pro bednění (výztuž)
trámů, rámů
a panelů

32,5

3 dny

8 dnů

20 dnů

32,5 R a 42,5

2 dny

5 dnů

10 dnů

42,5 R a 52,5/52,5 R

1 den

3 dny

6 dnů

Tabulka doby odbednění
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Za rozhodnutí týkající se odbedňování zodpovídá stavbyvedoucí poté, co se přesvědčí
o dostatečné pevnosti betonu.
Pro odbedňování platí následující pravidla:
• Doby odbedňování je nutno dodržovat.
• Bezpečnostní opatření je taktéž nutno dodržovat, např. zbytečně dlouhé zdržování se
pod plochami, které mají být odbedněny, je zakázáno. Při odbedňování je přikázáno
nosit ochrannou helmu.
• Stěny, stojky a konzoly se odbedňují nejdříve. Teprve potom následuje odbedňování
stavebních dílů, jako jsou trámy, průvlaky a stropy.
• Aby se zabránilo průhybům a tím vzniku trhlin u čerstvě odbedněných stropů, je
nutno u rozpětí větších než 3 m postavit pomocné podpěry. Pro panely a trámy
s rozpětím do 8 m stačí jedna pomocná podpěra, která se umístí uprostřed.
• V poschoďových objektech by měly pomocné podpěry, pokud je to možné, stát nad
sebou a zůstat tak dlouho, dokud není beton dostatečně zatvrdlý.
V případě stropních bednění se nejdříve spustí a demontuje nosná konstrukce. To je
usnadněno díky podpěrám s hlavicemi s odbedňovacím prvkem. Strhávat násilím
nosnou konstrukci a tvarovací část bednění údery je zakázáno. K uvolnění velkoplošných
bednicích tabulí existují mechanické pomůcky, např. svorníky se závity, které jsou
připevněny na tvarovací části bednění. Otáčením svorníku se tvarovací část bednění
od betonového povrchu odtlačí a tak usnadní demontáž bednění. Odbedněné bednicí
prvky se zbaví hřebíků a odstraní se ze stavebního díla. K tomu jsou k dispozici speciální
kontejnery, jejichž použití šetří pracovní čas.

Údržba a skladování bednění
Po zkontrolování stability a rozměrové přesnosti bednění musí být každé bednění
bezprostředně před zahájením betonování očištěno od odpadů jako odbedňovacího
dřeva, pilin a listí. Za tímto účelem předepisuje norma DIN 1045 zhotovení čisticích
otvorů na patkách podpěr a stěn, na vyčnívajících prvcích a na spodní části hlubokých
trámových bednění. Otvor by měl být tak dimenzován, že vyříznutý bednicí prvek lze
lehce zasadit a upevnit.
Před dalším použitím musí být bednicí prvky vždy očištěny. Čistí se převážně tlakovým
otryskáním vodou. Při ručně prováděném čištění povrchové plochy bednicí panely silně
trpí. Hoblíky na beton mohou zanechat rýhy nebo vytrhnout dřevěné díly. Proto jsou
vhodné pouze pro neohoblovaná prkna a tabule. Ruční přístroje k čištění bednění, jako
např. speciální brusky nebo rotující kartáče, mohou být použity pro bednění, jejichž
povrch byl zušlechtěn.
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Čištění bednění

Údržbu systémového bednění často nabízejí dodavatelské firmy. Rozsah výkonů, které
nabízí, sahá od čištění bednění až po opravy nebo výměnu poškozených částí bednění.
K údržbě bednění patří ošetření separačními prostředky, které uzavřou póry tvarovací
části bednění a zabrání spojení tvarovací části bednění a čerstvého betonu. To usnadní
odbednění a zabrání poškození povrchové plochy betonu a bednění. Kromě toho
separační prostředky chrání tvarovací část bednění před korozí a hnilobou. Separační
prostředky existují ve formě olejů, např. biologicky odbouratelné parafinové oleje,
syntetické a rostlinné oleje obsahující rozpouštědla, nebo oleje bez rozpouštědel. Volba
vhodného rozpouštědla se zpravidla řídí nasákavostí tvarovací části bednění. Separační
prostředky se většinou nanáší vysokotlakým stříkáním.
Pasty a vosky jsou husté až tuhé. Používají se především pro vysokohodnotné pohledové
betonové plochy a velmi členité tvarovací části bednění. Nanáší se ve velmi tenké vrstvě
kartáči, hadry nebo strojně a přilnou lépe než tekuté separační prostředky. Přitom je
nutno dbát pokynů výrobce a dávat pozor, aby nebyly postříkány i navazující stavební
díly. U nás je používána např. odbedňovací pasta Spara, která je určena pro ocelová
bednění.

Kontrolní otázky:
1. Jaká jsou pravidla pro odbedňování?
2. Jak probíhá údržba a skladování bednění?
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3.4 UKÁZKY BEDNĚNÍ
STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
Montáž bednění není hlavní prací zedníka. Pro potřeby stavebních prací, jako je
provádění železobetonových nebo betonových konstrukcí, zhotoví bednění proškolený
odborný pracovník, např. tesař. Proto podrobnější informace o bednicích systémech
získají žáci na odborném školení, kde se seznámí s principy montáže a pravidly BOZP.

Bednění základů
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Rámové bednění stěn

Sloupové bednění
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Bednění kruhových sloupů

Panelové bednění stropu
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Systém ztraceného bednění MODULO zahrnuje velký výběr lehkých plastových dílců (umožňují dosáhnout
velmi výrazného snížení spotřeby betonu a štěrku při zakládání nových staveb i při rekonstrukcích)

Bednění schodiště
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4 ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE
Ztužující věnce – pásy patří mezi vodorovné konstrukce. V konstrukci stavby plní funkci
podélného i příčného ztužení. Zabezpečují zdi proti vybočení ze svislého směru vlivem
zatížení stropů nebo vlivem nestejnoměrného sedání zdiva, popř. poklesu základové
půdy. Pomáhají roznášet soustředěné tlaky od ocelových nebo keramických nosníků na
zdivo.

Obecně můžeme říci, že ztužující věnce plní funkci:
• ztužující,
• nosnou,
• kotevní.
Dříve funkci pozedního věnce plnily zední kleště – kleštiny.

mezera

stropní trám

trámová kleština

podkladek

Trámové kleště
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Ztužující věnce probíhají po všech obvodových zdech, takže tvoří uzavřený
železobetonový věnec, kterým stavbu stahují jako obruč. Takové ztužující pásy leží
i na středních nosných zdech a na zdech příčných ve všech nadzemních podlažích.
Železobetonové stropy monolitické i montované se kotví do těchto pásů; tím se svazují
protilehlé zdi budovy a po celé ploše stavby se vytvoří tuhá železobetonová konstrukce.
Železobetonové pozední věnce se provádí u nadezdívek posledního nadzemního
podlaží pod pozednicemi. Pro ukotvení pozednice je nutné při betonáži věnce vložit do
čerstvého betonu ocelové závitové tyče Ø 16 mm.

Železobetonový pozední věnec se závitovými tyčemi

POPIS ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ
Ztužující věnce se vyrábí nejčastěji vysoké 150 až 300 mm téměř na celou šířku zdi
z betonu a ocelové výztuže. Aby železobeton nepromrzal a nevznikal tepelný most, je
nutno do bednění vnějšího líce vložit tepelnou izolaci.

Beton
K betonáži věnce se používá beton předepsaný projektovou dokumentací (např. beton
pevnostní třídy C 16/20 nebo C 20/25). Beton se může vyrábět v bubnové míchačce
přímo na stavbě nebo se pro betonáž dopraví domíchávači. Způsob výroby betonu záleží
na množství betonu, které budeme k práci potřebovat.
Během betonáže musíme beton hutnit, aby dobře obalil ocelovou výztuž. Po betonáži
musíme vybetonovaný věnec chránit před působením přímého slunce. V zimním období
nesmí teplota klesnout pod +5 °C.
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Výztuž
Ztužující věnce jsou železobetonové. Musí obsahovat min. 4 ks prutů betonářské oceli
o Ø 10 až 12 mm. Tato výztuž je vzájemně propojena ocelovými třmínky o Ø 5,5 mm,
vzdálenými od sebe 400 mm. Třmínky zajišťují správnou polohu výztuže v bednění.
Výztuž věnce může být provázána s výztuží stropu nebo balkonu.

Detail výztuže věnce nad obvodovou zdí

ocelové třmínky po 200 mm, ø 8 mm
ocelové pruty 4 ks, ø 10 mm
krycí vrstva výztuže tl. 20 mm
Umístění výztuže ve věnci
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Tepelná izolace
K zamezení vzniku tepelného mostu v železobetonové konstrukci ztužujícího věnce je
nutné vložit do líce věnce tepelnou izolaci. Jako tepelnou izolaci používáme minerální
nebo polystyrenové desky o tloušťce 70 mm. Typ a tloušťku izolace stanovuje projektová
dokumentace.
Jestliže není železobetonová konstrukce dobře tepelně izolována, dochází k tepelným
ztrátám a ke kondenzaci vodní páry v konstrukci a vzniku plísní na vnitřní straně věnce.
Věnec s tepelnou izolací
Exteriér

Interiér

Věnec bez tepelné izolace
Exteriér

Interiér

+7 ˚C

+18 ˚C

0 ˚C

–10 ˚C

–10 ˚C
tepelná izolace

+18 ˚C

0 ˚C

tepelný most
+7 ˚C

Tepelná izolace ztužujícího věnce

Položení stropních vložek, výztuže věnce a celoplošné betonářské sítě (POROTHERM)
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vnitřní stěna
bez tepelné izolace

zateplení věnce

zateplení
věnce, s použitím
věncovky

zateplení
celého objektu

zateplení
věnce a překladu

Řešení tepelné izolace ztužujících věnců
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věnec pod
pozednicí

Bednění železobetonového věnce
Bednění věnce slouží k tomu, aby beton držel správný požadovaný tvar. Bednění musí
být pevné a vyztužené, aby ho tlak betonu neroztrhnul. Pro zhotovení bednění existuje
několik možností. Bednění ztužujících věnců může být dřevěné, z plných cihel nebo
věncovek.
Dřevěné bednění
Bednění pro ztužující pásy lze provést jednoduše pomocí prkenných zápěr a tesařských
skob. Jestliže se na vnější straně pásu osazuje na maltu tepelná izolace z pórobetonové
desky 75 mm tlusté, poslouží tato deska na jedné straně jako bednění.
K výrobě bednění můžeme místo prken použít systémové bednění, které se dá po
odbednění znovu použít.
Bednění z plných cihel
Jestliže je nosné zdivo vyzděné z plných cihel, můžeme bednění provést vyzděním
plných cihel na kant. Tímto získáme bednění 150 mm vysoké. Cihly vyzdíváme na kvalitní
cementovou maltu. Bednění z plných cihel dnes nahrazuje bednění z věncovek.
Bednění z věncovek
Věncovka je cihelný prvek určený, v kombinaci s tepelným izolantem, k omezení
tepelných mostů obvodových stěn v místě styku se všemi typy stropních konstrukcí
(polomontovanými, prefabrikovanými i monolitickými). V praxi se setkáváme
s věncovkami keramickými, pórobetonovými a výjimečně betonovými.

Keramické věncovky POROTHERM (bez a s izolací)

										 Pórobetonové věncovky (YTONG s izolací)

Betonová věncovka
BST
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ZPŮSOBY PROVÁDĚNÍ ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ
V cihelných zdech se ztužující pás dělal o nejmenším průřezu 150 × 150 mm a umísťoval
se uprostřed zdi, takže nebylo třeba bednění a nevznikl tepelný most. S probíhajícím
železobetonovým věncem jsou často spojeny nadokenní překlady v jeden celek.
Monolitické stropy (deska i trám) mají výztuž ukončenu ve ztužujících věncích.
Montované stropy se zakotvují do pásů ocelovými sponami provlečenými závěsnými
háky panelu nebo nosníku.

Ukotvení montovaných stropů do ztužujícího věnce

Po uložení stropní konstrukce na vnitřní část obvodového zdiva se nadezdí k vnějšímu
líci jedna vrstva věncovek. Věncovky se kladou k sobě na sraz při použití zámku na pero
a drážku bez malty. Do zbývajícího prostoru mezi věncovkou a stropní konstrukcí se
vloží vodorovná výztuž tak, aby se nedotýkala zdiva a bednění. To zajistíme pomocí
betonových nebo plastových distančních prvků. Pak zalijeme bednění betonem
předepsané třídy. Během betonáže musíme dávat pozor, aby nedošlo k vychýlení
výztuže.
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Ztužující věnce u montovaných stropů
U montovaných stropů (železobetonové stropní panely plné a dutinové a stropní desky)
musí být ztužující věnec u obvodové stěny v úrovni nosné stropní konstrukce, u vnitřních
nosných zdí pod úrovní panelů. Uložení stropní konstrukce je 140 mm (min. 100 mm).
U keramických stropů POROTHERM musí být ztužující věnec u obvodové stěny i vnitřních
nosných stěn v úrovni nosné stropní konstrukce. Výztuž nosníku a věnce a výztuž
v nadbetonávce stropu se spojují s výztuží věnce. Délka uložení POROTHERM nosníku
musí být min. 125 mm.

Řešení napojení věnce a stropu POROTHERM
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Věnec u porobetonového stropu
Věncové tvárnice se používají v systému YTONG jako vnější ztracené bednění pozedních
věnců a stropů. Vyrábí se jako dvouvrstvá deska z pórobetonové tvárnice tloušťky 75 mm
a tepelné izolace tl. 50 mm.
U pórobetonových systémů se ztužující věnec obvodových i vnitřních nosných stěn
provádí v úrovni stropu. Na poslední řadu zdiva se vyzdí pórobetonové věncovky,
které mají na jedné straně připevněnou tepelnou izolaci. Po osazení stropu je nutné
provázat výztuž věnce s výztuží stropu. Dále musíme navzájem spojit výztuže překladů
s výztužemi věnce.

Skladba pórobetonového stropu a ŽB věnce

Pozední věnec u stropu HURDIS
U keramických stropů HURDIS se ocelové I nosníky pokládají přímo na nosné zdivo
a ztužující věnec je proveden v úrovni stropu. Další možnost je, že ztužující věnec
vybetonujeme pod úrovní stropu a ocelové nosníky na věnec položíme. Věnec pod
úrovní stropu se používá u nosných zdí z plných cihel, kde plní mimo ztužující funkce
i funkci vyrovnávací (zdivo není vždy vyzděné do roviny).
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Dřevěný trámový strop
Trámy stropu jsou uloženy na ztužujícím věnci. Mezi trámem a věncem musí být dřevěný
impregnovaný podkladek, který zabrání pronikání vlhkosti do trámu. Mezi trámem
a okolním zdivem je vzduchová mezera.

mezera

stropní trám

podkladek
ztužující věnec
nosné zdivo

Ztužující věnec u dřevěného trámového stropu

Provádění železobetonových věnců pomocí bednění VELOX
Štěpkocementové věncové desky se používají pro tloušťky zdí 300, 365 a 440 mm. Desky
mohou být opatřeny tepelnou izolací.
Výhody:
• jednoduchá a rychlá montáž bednění,
• minimální tepelné mosty,
• spony povrchově upravené,
• snadné vytváření rohů,
• vysoká pevnost vytvořeného bednění.
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Bednění věnců se stropní konstrukcí
Věncové desky VELOX jsou štěpkocementové desky tloušťky 35 mm v kombinaci
s tepelnou izolací 80 mm, určené k jednostrannému bednění věncové konstrukce ve
spojení se stropní konstrukcí. Díky tepelné izolaci dochází k podstatnému omezení
tepelných mostů obvodových věncových konstrukcí v místě styku se všemi typy
stropních konstrukcí (např. monolitický žebírkový strop VELOX, strop tvořený cihelnými
vložkami Miako, keramické stropní konstrukce atd.).

Jednostranné bednění věnce VELOX

Montáž:
1. krok
Osazení věncové spony
do zářezů bednicí desky.
2. krok
Osazení bednicí věncové
desky na zdivo.
3. krok
Zarovnání věncových spon
a bednicí desky,
montáž a betonáž
stropní konstrukce.

Bednění věnců v úrovni stropní konstrukce
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Bednění věnců se stropní konstrukcí
Věncové desky VELOX jsou štěpkocementové desky tloušťky 35 mm v kombinaci
s tepelnou izolací 80 mm, určené k oboustrannému bednění věncové konstrukce.
V kombinaci s tepelnou izolací dochází k podstatnému omezení tepelných mostů
obvodových věncových konstrukcí.

Oboustranné bednění věnce VELOX

Montáž:
1. krok
Osazení oboustranné spony na
spodní část venkovní věncové desky
a následné usazení na rovnou zeď.
2. krok
Osazení vnitřní věncové desky na
zeď do oboustranných spon. Zářezy
na věncových deskách pro uchycení
jednostranných spon jsou vždy
na horní straně desky.
3. krok
Vytvoření výztuže ztužujícího
věnce mezi bedněním věnců.
4. krok
Osazení jednostranných
ukončovacích spon do předem
připravených zářezů na horní
straně věncových desek.
5. krok
Zarovnání bednění věnce
na zdi a vylévání věnce betonovou
směsí předepsané třídy.

Bednění věnců pod úrovní
stropní konstrukce
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BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ ZTUŽUJÍCÍCH VĚNCŮ
• Zedník při provádění ztužujících věnců musí pracovat tak, aby neohrozil vlastní zdraví a zdraví ostatních
pracovníků. Při práci se řídí pokyny mistra a stavbyvedoucího. Dodržuje pravidla BOZP.
• Betonáž ztužujících věnců se provádí z lešení. Lešení musí být dobře zavětrované a opatřené zábradlím.
• Při zkracování a ohýbání ocelové betonářské výztuže musíme dbát zvýšené opatrnosti.
• Elektrické vibrátory, které používáme k hutnění betonu, musí být v dobrém technickém stavu, aby nedošlo
k úrazu elektrickým proudem.

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Popište účel a funkci ztužujících věnců.
Jak zabráníme vzniku tepelných mostů v konstrukcích věnců?
Jak provedeme výztuž ztužujících věnců?
Jak provádíme ztužující věnce z tvarovek?

Pracovní úkoly:
1. Žák provede přípravu ocelové výztuže pro ztužující věnec.
2. Žák vyzdí bednění z věncovek.
3. Žák provede betonáž ztužujícího věnce.
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5 KOMÍNY A VENTILAČNÍ PRŮDUCHY

5.1 FUNKCE A ROZDĚLENÍ KOMÍNŮ

h

1000

5.2 PŘEDPISY PRO NÁVRH
A REALIZACI KOMÍNŮ

≤1,5 · h

3/4

5.3 POSTUP PŘI VYZDÍVÁNÍ
KOMÍNOVÉHO ZDIVA

1/1

1/1

1/2

1/1

1/1

1/2

3/4

1/1

1/2

Skladba cihel na víceprůduchovém komíně

Systém šachtového větrání s odváděcími
a průduchy pro každé podlaží a byt

5.4 VENTILAČNÍ PRŮDUCHY

byt

byt

byt

byt

byt

byt

byt

byt

suterén

suterén

větrací šachta
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5.1 FUNKCE A ROZDĚLENÍ KOMÍNŮ
Komíny jsou konstrukce určené pro odvádění spalin od spotřebičů přes konstrukci
střechy do volného prostoru, kde jsou rozptýleny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení
kvality životního prostředí obyvatel domů.
Komín se skládá z jednoho nebo z více komínových průduchů, z komínového pláště
s příslušnými vybíracími a vymetacími otvory a se sopouchy pro zaústění topných
spotřebičů.
Spotřebiče mohou být na tuhá, kapalná nebo plynná paliva. Nad střechou je komín
ukončen komínovou hlavou, eventuálně komínovým nástavcem. Konstrukce komína
může být jednovrstvá nebo vícevrstvá s komínovou vložkou.
Vedení pro odvod spalin – zařízení pro odvod spalin plynných a tekutých paliv, které
nejsou odváděny prostřednictvím komínů. Jde o potrubí, která odvádí spaliny od
spotřebiče mimo budovu přes nosné obvodové zdivo budovy.
Ventilační průduchy slouží k odvádění vzduchu znehodnoceného vyšší koncentrací
škodlivých látek (např. CO, CO2, prach aj.) a k přivádění čerstvého vzduchu do vnitřku
objektu. Ventilační průduchy byly dříve, obdobně jako komíny, vytvářeny jako průduchy
ve stěnách. V současnosti je ventilace převážně součástí vzduchotechnického zařízení.

FUNKCE A ROZDĚLENÍ KOMÍNŮ
Funkce komínů
Komíny slouží pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Spaliny vznikají spalováním
různých typů paliv v kotlích a krbech.
Nejdůležitější paliva jsou:
• plynná (zemní plyn),
• tekutá (topný olej),
• pevná (uhlí a dřevo).
Hlavní prvky paliv jsou uhlík, vodík, v případě oleje i kyslík. Při spalování se slučují paliva
s kyslíkem ze vzduchu, přičemž se uvolňuje teplo (oxidace). Jako zbytek spalování
zůstává popel (pevná látka) a spaliny (plynné látky), které jsou zdrojem silného
znečišťování životního prostředí.
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Spaliny mají díky teplu vznikajícímu při spalování vyšší teplotu než vzduch přiváděný
zvenčí. Na základě rozdílu hustot vzniká v komíně vztlak, který se označuje jako tah
komína.
Tah komína závisí především na:
• velikosti a tvaru světlého průřezu,
• tepelné izolaci lícních stěn,
• výšce komínu,
• rozdílných teplotách venkovního vzduchu a odváděných spalin.
Komíny by měly být umístěny uvnitř budovy, aby nedocházelo k předčasnému ochlazení
kouřových plynů. Tah v komínovém průduchu je tím větší, čím větší je rozdíl teplot
venkovního vzduchu a odváděných spalin.
sloupec vzduchu

sloupec plynu

1 m2 = 0,7 kg
0,7 kg

1 m2 = 1,2 kg
1,2 kg

Tah komínu

Jestliže jsou k vytápění používána:
• fosilní paliva – teplota spalin je větší než 100 °C, komín má dobrý tah a vzniká malá
kondenzace, proto stačí klasický komín,
• ušlechtilá paliva – při využití moderních kotlů je teplota spalin výrazně nižší než
100 °C, proto je klasický komín nevhodný (nedostatečný tah, nadměrná kondenzace),
v tomto případě je lepší zřídit moderní komínové systémy, například SCHIEDEL.
Je‑li tah komína příliš malý, sráží se na vnitřní stěně komína vodní pára a slučuje se se
zbytky po spálení za vzniku kyselin a louhů, které mohou agresivně působit na stěny
zděných komínů, poškodit je a zničit. Navíc mohou usazené částečky sazí vést k požárům
v komínu.
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Rozdělení komínů
Podle počtu vrstev komínového pláště rozeznáváme komíny:
• jednovrstvé – mají průduch vytvořen komínovým pláštěm a slouží pouze pro odvod
plynných spalin z tuhých paliv,
• vícevrstvé – mají komínový průduch vytvořený komínovou vložkou, někdy ještě
vzduchovou nebo jinou izolační vrstvou.
Podle velikosti:
• úzké – do 400 cm2 (pro tuhá paliva),
• střední – od 400 cm2 do 2025 cm2,
• průlezné – větší než 2025 cm2.
Podle tvaru průduchu:
• kruhové,
• čtvercové,
• obdélníkové.
Podle počtu průduchů:
• jednotlivé,
• sdružené.
Podle uspořádání průduchů:
• průběžné – všechny průduchy jsou založeny v nejnižším podlaží,
• podlažní – průduchy jsou založeny v jednotlivých podlažích,
• přepažené se společným sběračem – sběrač je založen v nejnižším poschodí a od něho
odbočují průduchy.
Podle paliva:
• na tuhé palivo,
• na kapalné palivo,
• na plynné palivo.
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Z hlediska polohy ke svislým nosným konstrukcím rozdělujeme komíny na:
• vestavěné – jsou součástí nosné nebo nenosné konstrukce,
• přistavované – dotýkají se jednou nebo dvěma stěnami stěny objektu,
• zavěšené – lehké nerezové komíny, které nemají vlastní základ a jsou kotveny
k nosnému zdivu,
• samostatně stojící – mají vlastní základ a nejsou závislé na jiných konstrukcích.
Podle technologie provádění rozdělujeme komíny na:
• stavebnicové – snadná a rychlá montáž, např. SCHIEDEL,
• nerezové – jsou lehké a snadno se zabudovávají do již hotového objektu,
• tradiční – z cihel nebo tvárnic,
• monolitické betonové – pro průmyslové objekty,
• montované z prefabrikovaných kvádrů.

Komín s keramickou vložkou, komín cihlový a komín nerezový
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Základní názvosloví
Komín se skládá z těchto základních částí:
• komínový plášť (samotná konstrukce komínu) – může být z keramických cihel,
šamotových cihel, prefabrikovaných tvarovek SCHIEDEL, betonu a nerezových dílců,
• komínový průduch – má čtvercový, obdélníkový nebo kruhový tvar,
• sopouch – je otvor v plášti, který slouží k připojení spotřebičů,
• vybírací otvor – slouží k vybírání popelu a kondenzátu (kolem musí být zřízena
nehořlavá podlaha),
• vymetací otvor – slouží k vymetání usazenin; zřizuje se tehdy, pokud komín nelze
vymetat ze střechy (kolem musí být zřízena nehořlavá podlaha),
• komínová hlava – musí být umístěna na konci komínového tělesa a musí být kryta,
nejlépe betonovou deskou.
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Základní pojmy
místo spalování

je spalovací prostor pro pevná, kapalná nebo plynná paliva

světlý průřez

je vnitřní průřez komínu; musí zůstat po celé výšce komínu
stejný

usměrňovací kouřová stěna

je vnější plášť komínu

přepážka mezi komínovými kanály

je stěna mezi vedeními pro odvod spalin

sopouch

spojuje místo spalování s komínem a vede spaliny

komínový průduch

je část komínu mezi patou a hlavou komínu

hlava komínu

je část komínu nad střechou

ústí komínu

je horní konec komínu; musí ležet nad střechou ve volném
proudu vzduchu

stavební výška komínu

se měří mezi patou a vyústěním komínu

účinná výška komínu

se měří mezi spojovacím dílem (sopouchem) a ústím

vybírací otvor

je uzavíratelný otvor v usměrňovací kouřové stěně;
slouží k čištění komínu

protipožární ochrana

je prostor vyplněný nehořlavými stavebními materiály mezi
komínem a prostupem stropem, případně průnikem střechou

komínové tvarovky

jsou prefabrikáty pro stavby komínů

jednořadý komín

je komín s jedním průduchem

sdružený komín

je komín s více průduchy a přepážkami mezi
komínovými kanály

vlastní komín

má vždy vlastní místo spalování

společný komín

má více míst spalování, která jsou vytápěna stejnými palivy
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Kontrolní otázky:
1. Popište funkci komínů.
2. Jaké jsou hlavní části komínu?
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5.2 PŘEDPISY PRO NÁVRH
A REALIZACI KOMÍNŮ
Podle počtu, vlastností a polohy se musí komíny zhotovovat tak, aby bylo možné napojit
všechna plánovaná místa vytápění. Musí být těsné, odolné proti vlhkosti, stabilní
a odolné proti teplotě, spalinám, kyselinám, sazím a jiným zatížením.
Komíny musí být postaveny stabilně na základu nebo podepřeny nosnými stavebními
díly. Nesmí být přerušovány stropy ani jinými stavebními díly a nesmí být zatěžovány
nebo jinak namáhány.

TVAR, VELIKOST A VÝŠKA KOMÍNU
Komín musí mít průběžný a neměnný světlý průřez. Výhodné jsou kruhové průřezy,
protože spaliny mohou volně stoupat, aniž by docházelo ke vzniku vírů. U čtvercových
a obdélníkových průřezů brání plynulému odvodu spalin víry v rozích komínového
průduchu. U pravoúhlých průřezů se omezí tvorba vírů poměrem stran max. 1 : 1,5. Aby
se snížila tvorba vírů, zakulacují se u komínových tvarovek rohy.
Kruhový průduch

Čtvercový průduch

Obdelníkový průduch

Průřezy komínových průduchů

Rozměry světlých průřezů, jejichž plocha je nejméně 100 cm2, se řídí druhem a počtem
míst spalování, která mají být napojena, dále jejich teplotním výkonem a účinnou výškou
komínu. Nejmenší průměr u kruhových, příp. nejkratší strana u čtvercových tvarovek
činí 135 mm. V případě topení dřevem, např. u otevřených krbů, činí ovšem 180 mm.
Nejkratší strana u pravoúhlých průřezů musí být 100 mm.
Podle velikosti plochy průřezů jsou komínové průduchy nízké (mají průřezovou
plochu do 0,04 m2), střední (s průřezovou plochou od 0,04 do 0,2025 m2) a průlezné
(s průřezovou plochou nad 0,2025 m2). Průlezné komíny musí být opatřeny vnitřními
ocelovými stupadly.
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světlý ø
(mm)

vnější rozměr
(mm)

světlý ø
(mm)

vnější rozměr
(mm)

120

340/340

120 + 120

380/680

140

340/340

140 + 140

380/680

160

360/360

160 + 160

400/720

180

400/400

180 + 120

430/730

200

400/440

180 + 140

430/730

220

430/430

200 + 120

430/730

250

500/500

200 + 140

430/730

120 L

380/520 (jeden tah s větráním)

Rozměry komínů s jedním a dvěma průduchy

Uhýbání průduchů je povoleno jen výjimečně, a to pod max. úhlem 30° (uhýbat se smí
jen na stejnou stranu a ve stejné rovině; nikdy ne ve stropní konstrukci nebo v místě
sopouchů).

USPOŘÁDÁNÍ A PROVÁDĚNÍ KOMÍNA
Komíny mohou být umístěny jednotlivě nebo ve skupinách. Více komínů se sdružuje
do skupin, aby docházelo k minimálním ztrátám tepla. Principiálně by měly být komíny
vedeny budovou, aby byly chráněny proti vychladnutí. Komíny umístěné na venkovních
stěnách budov musí být proto chráněny dodatečnou izolací.
Komíny by měly vystupovat z budovy co nejblíže u hřebene střechy, aby vyústění komína
leželo ve volném proudu vzduchu a tah komína byl co nejrovnoměrnější. Část komína,
která je vystavena větru a povětrnosti, by měla být relativně krátká.
Vyústění komínů nad střešním pláštěm nesmí být umístěno v bezprostřední blízkosti
oken a balkonů ani hřebene střechy. Aby byl zajištěn tah komínu a protipožární ochrana,
musí vyústění komínu přesahovat střechu. Rozměry jsou závislé na sklonu střechy, druhu
střešní krytiny a případně na střešní nástavbě.
V případě sklonu střechy většího než 20° musí být vyústění komínu umístěno nejméně
650 mm nad hřebenem střechy. Je‑Ii střešní krytina z měkkého materiálu, např. z rákosu
nebo živičných tašek, musí komín vystupovat na hřebeni a má přesahovat hřeben
nejméně o 0,80 m. U terasovitých budov smí komín vystupovat pouze ze střechy nejvyšší
části budovy.
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650
>20˚

Vyústění komínu při sklonu střechy > 20°

100
0

Čím je vzdálenost komínu od hřebene střechy větší, tím větší musí být výška komínu
nad střechou, zvláště v případě strmějších střech. Z důvodů stability může dostačovat
vzdálenost vyústění komínu od plochy střechy 1,0 m, jestliže vyústění komínu leží ve
volném proudu větru. V případě vysokých hlav komínů je nutno učinit speciální opatření
k zajištění jejich stability. Je‑Ii sklon střechy 20° a menší, musí být vyústění komínu
vzdáleno nejméně 1,0 m od plochy střechy.

≤20˚
Platí u plochých střech
Vyústění komínu při sklonu střechy < 20°
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≥1500

U rovných střech musí být výška komínu nad nejvyšším bodem střechy min. 1,5 m.

Vyústění komínu u plochých střech

h

1000

Komíny, které jsou umístěny blíž ke střešním nástavbám než 1,5násobek jejich výšky h
nad střechou, musí tyto střešní nástavby nejméně o 1,0 m přesahovat. Tato vzdálenost by
měla být dodržována až do vzdálenosti 3 h mezi komínem a střešní nástavbou. V případě
větších vzdáleností stačí převýšení vyústění komínu o 650 mm. U plochých střech platí
tytéž předpisy.

Vyústění komínu
u střešních nástaveb

h

650

≤1,5 · h

Větší vzdálenost
u střešních nástaveb
Pokud možno 3 · h

≥1,5 · h
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SOPOUCHY A ČISTICÍ OTVORY
Pro zaústění topeniště do komínového průduchu slouží sopouchy. K tomu účelu jsou
zabudovány speciální připojovací prvky nebo doplňující tvarovky. Sopouchy dlouhé max.
250 mm mohou být vodorovné, sopouchy delší než 250 mm mají mít stoupání nejméně
10 %. Úhel sklonu přípojek vůči horizontále může činit 10° nebo 45°.

Provedení sopouchů komínů na tuhá paliva: 1) plynná nebo kapalná paliva, 2) a 3) na plynná paliva pro
tlakovou třídu P nebo H

Je‑Ii nutno na jednom komínu zhotovit více sopouchů, nesmí ležet ve stejné výšce.
Vzdálenost mezi zavedením nejspodnějšího a nejhořejšího sopouchu však nesmí být
větší než 6,5 m.
Svislá vzdálenost dvou sopouchů zaústěných nad sebou do jednoho komínového
průduchu musí být nejméně 300 mm.
Komíny musí být zhotoveny tak, aby bylo možné jejich bezpečné čištění a kontrola jejich
volného průřezu. Proto musí mít každý komín na svém dně otvor k čistění, který musí
být umístěn nejméně 200 mm pod nejspodnějším připojením místa spalování. Nejmenší
rozměry vybíracího otvoru úzkých a středních průduchů musí být 120 × 250 mm,
rozměry průlezných průduchů 450 × 600 mm. Vybírací otvory průběžných komínových
průduchů se zřizují v nejbližším podlaží na volně přístupném místě, např. na chodbě, ve
schodišti apod., nejméně 300 mm nad podlahou.
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Není‑li možné čistit komíny na jejich vyústění, musí být v prostoru střechy zabudován
otvor pro čištění. U šikmo vedených komínů je nutno zabudovat otvory pro čištění vždy
v blízkosti míst ohybu. Tato čisticí dvířka musí být nejméně 125 mm široká a 250 mm
vysoká, lehká a bezpečně přístupná. Musí mít platnou kontrolní značku odpovídající
zkušebny. Čisticí dvířka nesmí být umístěna v obytných místnostech, ložnicích,
garážích, stájích, místnostech s potravinami a v prostorách se zvýšeným nebezpečím
vzniku požáru. Všechny vybírací otvory musí být uzavřeny dvojitými plechovými nebo
betonovými dvířky. Dvířka na místě volně přístupném cizím osobám musí být zajištěna
závorou se zámkem.
Komíny s více přípoji míst spalování plynných paliv musí být označeny v místě otvoru pro
čistění písmenem G, komíny, které mají více míst spalování různorodých paliv písmeny
GR.

VZDÁLENOST KOMÍNU OD OKOLNÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
Venkovní plochy komínů musí být podle normy ČSN 73 3150 od stavebních dílů
z hořlavých nebo snadno vznětlivých materiálů vzdáleny nejméně 50 mm. Konkrétně
se to týká zejména příček ze dřeva, dřevěných trámových stropů a střech. Nelze‑li tuto
vzdálenost dodržet, je třeba dřevo chránit, např. obložením. Komíny z komínových
tvarovek musí být od ostatních stavebních dílů odděleny.
Dřevěné a jiné hořlavé konstrukce zapuštěné do komínového zdiva musí být vzdáleny od
komínových průduchů nejméně 300 mm.
Ochrany je nutno vyplnit nehořlavými stavebními materiály. U poloh krokví a trámů
mohou mít ochranu např. z betonu. Jako ochrana mezi masívním stropem a prstencovou
tvarovkou jsou vhodné desky z minerálních vláken. Dutý prostor mezi komínem
a stěnami se rovněž vyplní nehořlavými stavebními materiály, aby se povrchová plocha
stěn nezahřívala.
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KOMÍNOVÁ HLAVA A NÁSTAVEC
Komínová hlava slouží k ukončování komínu. Částečně chrání komín před
povětrnostními vlivy. Jde o betonovou krycí desku, která mírně přesahuje přes plášť
komínu. Na spodní hraně komínové hlavy je vytvořen okapový nos.
Komínové nástavce se provádějí výjimečně, a to z plechové trouby (pozinkovaný plech).
Nástavce se osazují nejméně 0,2 m do komínového zdiva, pokud statický výpočet
nevyžaduje hlubší zapuštění.

Provedení komínové hlavy: zleva – betonová deska s přesahem, betonová deska lícovaná,
prefabrikovaná deska, plechové krytí

ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU KE KOMÍNU
K údržbě komínu musí být zajištěn dobrý přístup. Na střechu se můžeme dostat přímo
z budovy pomocí střešního výlezu. Ten by měl být co nejblíže u komína, aby byl ke
komínu co nejjednodušší přístup. Na ploché střechy je přístup řešen přímo z budovy
vlezem nebo po fasádě pomocí pevně zabudovaného žebře. Žebř nad rovinou střech
musí přečnívat minimálně 1,1 m.
Pokud se vymetání komínu provádí ze střechy, musí se kolem komínu osadit komínová
lávka, která zajistí bezpečnou údržbu komínu. Minimální šířka pracovní plochy lávky je
0,3 m a výška zábradlí 1,0 m. Pracovní prostor mezi komínem a zábradlím musí mít min.
0,4 m. Komínová lávka musí být dokonale přikotvena k nosným prvkům krovu (např. ke
krokvi).
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Provedení komínové lávky s pochůznou plochou ze dřeva

Kontrolní otázky:
1. Jaká je minimální výška komínu nad štítem šikmé střechy?
2. Jaká je minimální výška komínu nad atikou ploché střechy?
3. Co je to sopouch a k čemu slouží?
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5.3 POSTUP PŘI VYZDÍVÁNÍ
KOMÍNOVÉHO ZDIVA
Při provádění komínu musíme dodržovat technologické postupy výrobce, které jsou
předepsány k jednotlivým typům komínů. Na stavbě se dále řídíme projektovou
dokumentací a pokyny mistra nebo stavbyvedoucího.
Dnešní moderní komínové systémy jsou výrobcem zhotoveny na principu stavebnice.
Jednotlivé části komínu do sebe zapadají, což na stavbě urychluje montáž komínu
a usnadňuje zedníkovi práci.

ZDĚNÉ JEDNOVRSTVÉ KOMÍNY
Jednovrstvý komín, jehož komínový průduch je vytvořen přímo komínovým pláštěm, se
dnes používá jen pro tuhá paliva. Vyzdívá se z plných cihel na cementovou maltu.
Hladký povrch průduchu se získá použitím komínových truhlíků, špalků nebo plechových
šablon, které se po vyzdění několika vrstev povytahují a po očištění a navlhčení znovu
obezdívají a oblévají maltou. Vytvoří se tak hladká vnitřní omítka průduchu. Venkovní
povrch komínu má být omítnutý. Otvory na vybírání sazí, sopouchy, popř. vymetací
otvory, se vynechávají současně s vyzdíváním komínového zdiva.

Tvar šablon používaných
na vytváření omítek
komínových průduchů:
– vlevo kulatý,
– vpravo pravoúhlý (méně
používaný pro vyšší pracnost
při posouvání šablony;
do sdružených komínů bylo
vsouváno tolik šablon, kolik měl
komín průduchů)
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Pro zajištění dostatečné pevnosti komínu musí být důsledně dodržovány zásady vazby
zdiva.
S ohledem na dřívější požadavek, že každé podlaží musí mít vlastní komínový průduch,
se u vícepodlažních objektů realizovaly převážně sdružené komíny s počtem průduchů
shodným s počtem podlaží.
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1/1
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1/1

1/1

1/2

1/1

3/4

1/2

1/1

Skladba cihel na víceprůduchovém komíně

Komínové zdivo se nemá ničím zeslabovat a nemají v něm být žádné rýhy nebo kapsy.
Do komínového zdiva se nemá zapouštět stoupací instalační vedení. Nezbytně nutné
rýhy by měly být provedeny již při zdění, aby se nemuselo v komínovém zdivu dodatečně
sekat. Mezi rýhou a průduchem musí zůstat minimálně 100 mm zdiva.
Průduchy, které procházejí betonovou nebo železobetonovou konstrukcí, se musí opatřit
ochrannými vložkami, které musí mít stejný průřez jako průduch. Na obou stranách
musejí tuto konstrukci přesahovat alespoň o 150 mm a do zdiva mají být pevně zazděny.
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VÍCEVRSTVÉ KOMÍNY
Komíny stavěné tradičním způsobem z cihel na cementovou maltu měly průduchy
vytvořené maltou. Takový komín (jednovrstvý) nesplňuje požadavky pro používání
paliv kapalných (nafta, topné oleje) ani plynných. Vodní páry spolu se sírou v kouřových
plynech vytvářejí na studených stěnách komínových průduchů kyselé kondenzáty, které
narušují stěny komínových průduchů a způsobují jejich rozpad. Proto se klasické komíny
vložkují při zdění nebo sanují pomocí vložek dodatečně.
Nejlépe dnešním požadavkům na odvod zplodin mimo budovu vyhovují komíny
vícevrstvé, např. třívrstvé.
Jednotlivé části třívrstvého komínu jsou:
• vnitřní vrstva – je to komínová vložka odolávající všem chemickým a mechanickým
vlivům spalin,
• střední vrstva – má funkci tepelně izolační,
• vnější vrstva – je obvodový komínový plášť, dilatačně oddělený od komínové vložky.
Příkladem vícevrstvé konstrukce je stavebnicový třívrstvý komín. Slouží hlavně pro kotle
ústředního a etážového vytápění a při výstavbě kotelen a tepláren.
Vnitřní vrstvu tvoří keramická (šamotová) vložka kruhového průřezu o světlosti 120,
140, 160, 180, 200, 300, 450 a 600 mm, délky 326 mm. Tloušťka stěn je 15, 20 a 25 mm.
Stěna je odolná proti žáru a proti střídání teplot v rozmezí –20 až +300 °C. Je plynotěsná
a kyselinovzdorná. Vložky se vzájemně spojují na polodrážku buď běžnou šamotovou
maltou rozdělanou roztokem vodního skla, nebo speciálním tmelem. Kromě normálních
vložek se musejí ještě osadit vložky s nástavcem pro kouřovod (sopouchové) a pro
komínová dvířka. Oba druhy jsou 660 mm dlouhé.
Střední izolační vrstvu tvoří speciální tepelně izolační rohož vyrobená z minerálních
vláken, dodávaná v tloušťkách 20 a 30 mm.
Vnější vrstvu (obvodový ochranný plášť) tvoří komínové tvárnice z lehčeného betonu.
Světlost jejich vnitřního otvoru je tak veliká, aby mohla pojmout keramickou vložku
i izolační rohož. Tvárnice se vyrábějí ve tvaru kostky o hraně 340, 360, 400, 550, 750
a 950 mm a univerzální výšce 326 mm.
Kromě normálních tvárnic se vyrábějí také otevřené tvárnice, které se používají v místech,
kde se osadí vložka s nástavcem pro sopouch nebo vložka s nástavcem pro vybírací nebo
vymetací komínová dvířka.
Tvárnice se spojují jemnou vápenocementovou maltou, do které se nesmí použít
hydraulické vápno.
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VIDEO KOMÍNOVÝ SYSTÉM HELUZ KLASIK

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.

ZEDNÍK 2 – POSTUP PŘI VYZDÍVÁNÍ KOMÍNOVÉHO ZDIVA

BOZP PŘI MONTÁŽI KOMÍNŮ
• Při montáži musí zedník dodržovat pravidla BOZP a pokyny mistra a stavbyvedoucího. K práci používá kvalitní
nářadí a pracovní ochranné pomůcky.
• Montáž komínu se neobejde bez lešení. To musí být provedeno dle pravidel pro montáž lešení. Na lešení zedník
musí pracovat opatrně.
• Veškeré práce provádíme tak, abychom neohrozili jak naše zdraví, tak životy a zdraví ostatních pracovníků.

Kontrolní otázky:
1. Popište postup vyzdívání třívrstvého komínu.
2. Z čeho se skládá třívrstvý komín?
3. Jak provedete kruhový průduch ve zděném jednovrstvém komínu?

Pracovní úkoly:
1. Žák provede montáž třívrstvého komínu Schiedel.
2. Žák provede vazbu komínu z plných cihel.
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5.4 VENTILAČNÍ PRŮDUCHY
Ventilační průduchy jsou součástí vzduchotechnických zařízení a slouží k odvádění
škodlivin (např. oxid uhličitý, oxid uhelnatý, kouř, prach, zkažený vzduch, pachy).

HLAVNÍ SYSTÉMY VĚTRACÍCH ZAŘÍZENÍ
Větrací systémy dělíme na přirozené, mechanické a kombinované.

Přirozené šachtové větrání
Přirozené šachtové větrání je nenucené a samočinné větrání, které funguje na principu
teplotního rozdílu vnitřního a vnějšího prostředí (min. teplotní rozdíl 4 °C). Nejčastěji se
používá u občanské výstavby (odvětrání WC apod.).
Přirozené šachtové větrání se dělí na:
• systém šachtového větrání s odvodními průduchy pro každé podlaží a byt,
• systém šachtového větrání s odváděcími a přívodními průduchy pro každé podlaží
a byt.
Systém šachtového větrání s odváděcími
a přívodními průduchy pro každé podlaží a byt

Systém šachtového větrání
s odváděcími a přívodními
průduchy pro každé podlaží
a byt

byt

byt

byt

byt

byt

byt

byt

byt

suterén

suterén

větrací šachta
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Systém šachtového větrání s odváděcími
a průduchy pro každé podlaží a byt

byt

byt

byt

byt

byt

byt

byt

byt

suterén

suterén

větrací šachta
Systém šachtového větrání s odváděcími průduchy pro každé podlaží a byt
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Mechanické větrání
U mechanického větrání je pohyb vzduchu zajištěn trvale ventilátorem
(tzv. decentralizované nucené větrání bez průduchů). Uplatňuje se v občanské
i průmyslové výstavbě.
U mechanického větrání rozeznáváme:
• přetlakový způsob: v příčném řezu je v levé obvodové stěně dole umístěn ventilátor
a v pravé obvodové stěně nahoře je umístěn nasávací otvor s mřížkou,
• podtlakový způsob: v příčném řezu je v levé obvodové stěně dole umístěn nasávací
otvor s mřížkou a v pravé obvodové stěně nahoře je umístěn ventilátor.
Systém s mechanickým větráním

Centrální podtlakový ventilátor

byt

byt

byt

byt

byt

byt

byt

byt

suterén

suterén

větrací šachta
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Kombinované větrání
U vyšších bytových objektů se používá kombinované větrání. Spojuje výhody
nenuceného (samočinného) a nuceného (mechanického) větrání.

Kontrolní otázky:
1. K čemu slouží ventilační průduchy?
2. Jaký je rozdíl mezi přirozeným a mechanickým větráním?
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6 STROPY

6.1 VLASTNOSTI A ROZDĚLENÍ STROPŮ
živičná lepenka
vnější omítka

6.2 POPIS JEDNOTLIVÝCH TYPŮ STROPŮ

zdivo

obezdívka
tepelná izolace

stropní deska

plstěný pruh při l > 6 m
živičná lepenka

délka uložení
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6.1 VLASTNOSTI A ROZDĚLENÍ STROPŮ
Stropy jsou vodorovné nosné konstrukce, které rozdělují budovu po výšce na jednotlivá
podlaží a zajišťují tuhost a stabilitu budovy.
Stropy se skládají:
• z nosné části stropu,
• z podhledu,
• z konstrukce podlahy.
Nosná část stropu představuje nosnou konstrukci stropu. Jejím úkolem je přenášet
vlastní tíhu a provozní zatížení do podporujících svislých nosných konstrukcí.
Podhled tvoří např. omítka, dřevěný obklad nebo sádrokartony. K tomu dále patří
odpovídající podklad, např. podkladní vrstva pro omítku, laťové rošty a závěsy.
Konstrukci podlahy tvoří mazaniny a podlahové krytiny. Podhled a podlaha plní
zpravidla požadavky tepelné a zvukové izolace.

Betonová zálivka věnců a žeber
z betonu min. C20/25

Příčné ztužující žebro s výztuží
min. 1× ø 8 mm

Věncovka

Stropní vložka Ytong+
výšky 100 mm
Příhradový nosník Ytong
Nosná obvodová stěna
Pórobetonový stropní systém
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Stropní vložka Ytong+
výšky 200/250 mm

POŽADAVKY KLADENÉ NA STROPY
Stropy musí splňovat velmi náročné požadavky:
• Mají být únosné, aby bezpečně přenášely stálé zatížení (tíhu hlavní konstrukce,
násypů, podlah, příček) i nahodilé zatížení – užitné (osobami, nábytkem, skladovanými
hmotami).
• Mají poskytovat dostatečnou tepelnou a zvukovou izolaci, musí zaručovat vzduchovou
i kročejovou neprůzvučnost.
• Mají být odolné proti ohni. Používání stropů hořlavých (spalných) nebo nesnadno
hořlavých (polospalných) se omezuje na stavby rodinných domků, chat a provizórií.
• Mají mít malou hmotnost a malou tloušťku, aby se nezvětšoval obestavěný prostor
a aby se nezvyšovaly stavební náklady.
• Mají být tuhé, aby měly co nejmenší průhyb a aby se při pohyblivém zatížení
nerozkmitaly a nepraskala stropní omítka.
• Mají být snadno a rychle proveditelné.
• Mají vydržet po celou dobu životnosti budovy.

ROZDĚLENÍ STROPŮ
Nosné části stropů se provádí jako masivní nebo z prefabrikátů. Masivní stropy jsou
vyrobeny z železobetonu, často z předpjatého betonu, přičemž stropní vložky jsou
obvykle zhotoveny z obyčejného, lehkého betonu nebo stropnic. Masivní stropy se
vyrábějí z monolitického betonu, z prefabrikátů a hotových prvků. V případě masivních
stropů se rozlišují hlavně železobetonové plné desky, železobetonové dutinové desky,
stropy z deskových trámů, železobetonové žebrové stropy, železobetonové trámové
stropy a železobetonové vložkové stropy.
Rozdělení stropů podle materiálové základny:
• stropy s dřevěnými stropnicemi,
• stropy s ocelovými nosníky,
• monolitické stropy železobetonové,
• montované stropy.
Poznámka: Mezi stropní konstrukce patří i klenby, jimž je věnována
samostatná kapitola č. 8.
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Podle únosnosti se stropy dělí na:
• lehké (pro užitné zatížení do 50 kN/m2),
• střední (pro užitné zatížení od 50 do 150 kN/m2),
• těžké (pro užitné zatížení od 150 do 300 kN/m2),
• velmi těžké (více než 300 kN/m2).

Kontrolní otázky:
1. Jaké jsou požadavky kladené na stropy?
2. Vyjmenujte základní typy stropů.
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6.2 POPIS JEDNOTLIVÝCH TYPŮ STROPŮ
Podle typu stavby, účelu stavby a dalších faktorů projektant navrhuje typ stropu.
V projektové dokumentaci (výkres STROP, technická zpráva) je zpracováno technické
řešení stropu. Z projektu se dozvíme uložení nosných prvků stropu, rozměry a skladbu
konstrukce.
Při provádění stropu musíme dodržovat projektovou dokumentaci, technické řešení
a technologický postup výrobce.

ŽELEZOBETONOVÉ PLNÉ DESKY
Minimální tloušťka deskového stropu je stanovena normou ČSN EN 1992-11 a činí
zpravidla 70 mm. Desky pojížděné osobními vozidly by měly mít tloušťku větší, obvykle
100 mm, desky pojížděné těžkými vozidly by měly být 120 mm silné. Mezipodlažní stropy
v bytové výstavbě by měly mít vzhledem ke zvukové izolaci tloušťku minimálně 160 mm.
Deskové stropy jsou výhodné pro jednoduché bednění. Monolitické desky o jednom poli
se používají zřídka, můžeme je snadno nahradit prefabrikáty. Je‑Ii to možné, vyztužíme
desku spojitě přes více polí. Zmenšíme tak ohybové momenty a návrh bude hospodárný.
Úložná délka deskových stropů závisí na velikosti podporové síly a nosnosti podpor.
Kromě toho musí být dostatečně velká pro uložení výztuže. Při uložení na zdivu nebo
betonu pevnostních tříd C12/15 a C16/20 musí být úložná délka rovna alespoň tloušťce
desky. U vyšších tříd pevnosti betonu a v případě oceli je požadována minimální úložná
délka 50 mm. U rozpětí do 2,5 m může za určitých předpokladů stačit jako dostatečná
úložná délka i pouhých 30 mm.
Způsob ukládání stropů na zdivo se řídí požadavky na tepelnou izolaci a bezpečnost
proti vzniku trhlin. U stěn o tloušťce nad 240 mm nesmí být strop přes celou tloušťku
stěny, protože by mohlo docházet ke vzniku trhlin na líci stropu. Tomu lze zabránit
menší úložnou délkou. Mezi stropem a obezdívkou je nutno zabudovat tepelnou
izolaci. U rozpětí stropu nad 6,0 m je vhodné vzhledem k očekávanému průhybu stropu
vycentrovat uložení stropu, např. umístěním plstěného pásu u líce stěny.

ZEDNÍK 2 – POPIS JEDNOTLIVÝCH T YPŮ STROPŮ

živičná lepenka
vnější omítka
zdivo

obezdívka
stropní deska

tepelná izolace

plstěný pruh při l > 6 m
živičná lepenka

délka uložení

Uložení stropu na zdivo

Prefa-monolitické deskové stropy
Jsou tvořeny minimálně 40 mm tlustými prefabrikovanými deskami, na které se na
stavbě nadbetonují horní monolitické části, které po zatvrdnutí spolupůsobí. Deskové
stropy jsou vhodné pro stropy o jednom nebo více polích, které jsou jednosměrné nebo
dvousměrné. Prefabrikované desky se vyrábí v betonárkách v požadovaných délkách
až do šířek 2,5 m. Obsahují buď již kompletně, nebo částečně spodní nosnou výztuž
a spřahovací výztuž. Jako spřahovací výztuž se zabudují např. ocelové příhradové
nosníky nebo třmínky z betonářské oceli tak, že zasahují z prefabrikované desky do
vrstvy betonované na stavbě.
U jednoosově napjatých desek se nachází veškerá nosná výztuž v prefabrikované desce.
Styky desek se vyztuží před betonáží vložením doplňkové výztuže, která slouží pro
nastavení přerušené rozdělovací výztuže stropní desky.
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V případě dvouosově napjatých desek se nosná výztuž nachází v prefabrikované
desce jen částečně, a sice jen v jednom směru. Nosná výztuž v druhém směru, složená
z jednotlivých prutů, může být uložena až po položení prefabrikovaných desek. Výztuž
při horním líci stropní desky jako výztuž okrajová a rohová nebo podporová musí být
rovněž zabudována před betonováním. Po uložení výztuže se ukládá v požadované
tloušťce čerstvý beton.
Použitím částečně prefabrikovaných stropních desek lze spojit výhody prefabrikace
s výhodami betonování na místě. Pokládání desek na stavbě se provádí bez bednění
s pomocnými podporami, jejichž počet a vzdálenost závisí především na rozpětí
a tloušťce vrstvy monolitického betonu. Používají‑Ii se speciální stavebně technicky
povolené příhradové nosníky, je možné pokládat bez použití montážních podpěr desky
až do rozpětí 5 m. Tato metoda je hospodárná především při velkých výškách podlaží,
protože dodatečné náklady jsou pro příhradové nosníky zpravidla nižší než pro montážní
podpěry. Prefabrikované desky se musí při montáži uložit nejméně 3,5 cm za líc podpory,
čehož lze také dosáhnout uložením na pomocné podpoře. V konečném stavu, tedy
po zabetonování vrstvy monolitického betonu, musí úložné délky odpovídat úložným
délkám plných desek. Toho se dosáhne pomocí přesahující výztuže nebo příhradových
nosníků.
Hřibové stropy (lokálně podepřené stropy s viditelnými hlavicemi) jsou železobetonové
desky o minimální tloušťce 150 mm, které jsou bodově (lokálně) podpírány pravidelně
rozmístěnými krajními a vnitřními podporami. Podpory sloupu mohou být v hlavě
rozšířeny, což vyvolává dojem hřibu.

kruhová
mřížovina
(žebříček)

sloup

Hřibový strop (lokálně podepřená stropní deska s viditelnými hlavicemi)

Jestliže zesílení hlavice chybí, jde o bezhřibový strop (lokálně podepřený se skrytými
hlavicemi).
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sloup

Bezhřibový strop
(lokálně podepřená stropní deska se skrytými hlavicemi)

kruhová nebo
čtvercová
třmínková
mřížovina
(,,žebříček“)

ŽELEZOBETONOVÉ DUTINOVÉ STROPNÍ DESKY
Za účelem snížení vlastní hmotnosti se u větších rozpětí a větších zatížení používají
železobetonové desky vylehčené dutinami. Dutinové desky mají průběžné horní
a spodní vrstvy, které jsou v nosném směru, částečně i v příčném směru, spojeny žebry
(stojinami) a vytváří jeden celek. Horní a spodní vrstvy jsou obvykle minimálně 65 mm
silné, stojiny (žebra) minimálně 80 mm široké. Dutiny mohou být v místě podpor a nad
nosnými vnitřními stěnami vypuštěny. Ke zhotovení dutiny se používají vodotěsné
trubky z lepenky, trubky z profilovaných ocelových plechů a tělesa z tvrzené pěny. Aby se
při betonování zabránilo vyplavání těles na povrch, musí být ukotvena na bednění.
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Dutinové stropní panely, které jsou zhotoveny jako prefabrikáty z předpjatého betonu,
jsou zpravidla 1,2 m nebo 0,6 m široké a až 0,4 m vysoké. Styčné spáry mezi panely,
vytvořené kónicky upravenými bočními stěnami panelů, musí být zality zálivkovou
maltou nebo jemnozrnným betonem.

ŽELEZOBETONOVÉ TRÁMOVÉ STROPY
Železobetonové trámové stropy sestávají z železobetonové plné desky
a železobetonových trámů. Trámy mají minimální vzdálenost větší než 700 mm. Jejich
max. vzdálenost může činit víc než 3,0 m. Deska musí mít minimální tl. 70 mm. Ve směru
pnutí, které zpravidla probíhá příčně k trámům, je uložena nosná výztuž desek. Kromě
toho musí být desky na trámech uloženy tak, aby uložení vzdorovalo smyku. U stropů
z deskových trámů mohou být trámy poměrně úzké, protože spojení s deskou zabrání
bočnímu vybočení trámu.

železobetonová deska
třmínek
železobetonový trám
nosná výztuž (deska)
nosná výztuž (trám)
Železobetonové trámové stropy
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Železobetonové trámové stropy jsou často vyráběny jako prefabrikáty s výztuží, která
může být předpjatá. Vzhledem k přepravě stropů se volí šířka desek přibližně 2,5 m.
Trámy se umísťují ve čtvrtinové vzdálenosti se vzájemnou vzdáleností přibližně 1,25 m
nebo jako okrajové trámy. Tyto předpjaté žebrové panely jsou často označovány jako
TI‑panely, případně jako obrácené U panely.

ŽELEZOBETONOVÉ ŽEBROVÉ STROPY
Stropy z deskových trámů, u nichž mají stojiny světlou vzdálenost maximálně 700 mm,
se označují jako žebrové stropy. Tloušťka tlačené desky musí činit minimálně 50 mm
nebo 1/10 světlé vzdálenosti žeber. Žebra musí být široká minimálně 50 mm. Smyková
výztuž žeber, která může být zhotovena z třmínkových košů nebo z jednotlivých třmínků,
zasahuje zpravidla do tlačené desky.
hák třmínku
(ohnutý ven)

tlačená
deska

příčná výztuž

hák třmínku
(zahnutý dovnitř)

žebro
třmínek

nosná
výztuž

Železobetonový žebrový strop z monolitického betonu

Únosnost žebrového stropu na ohyb a smyk se stanoví statickým výpočtem. Úložná délka
nosných žeber musí činit nejméně 100 mm.
Je‑Ii strop v místě uložení na podporu zatížen pokračující obvodovou stěnou, je nutno
v tomto místě navrhnout zesílení, které připomíná tvarem pozední věnec. U spojitých
žebrových stropů je nad vnitřními podporami nutné obdobné zesílení jako na obvodě.
Železobetonové žebrové stropy mohou být pnuté v jednom nebo ve dvou směrech.
V případě stropů pnutých ve dvou směrech se kříží podélná a příčná žebra ve stejných
nebo přibližně stejných vzdálenostech. Častěji používaný druh s jednosměrným pnutím
nemusí mít zpravidla při rozpětích do 4,0 m, nebo nepřekročí‑Ii provozní zatížení
2,75 kN/m2, až do délky 6,0 m žádná příčná žebra. V případě větších rozpětí se musí
s příčnými žebry počítat. Jejich vzdálenost závisí na velikosti provozního zatížení,
vzdálenosti žeber a tloušťce stropu. Většinou lze volit vzdálenost žeber od 2,5 m do 3,0 m.
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Železobetonové žebrové stropy se zhotovují s vložkami nebo bez vložek, jak
z monolitického betonu, tak z prefabrikovaných žeber.
V případě monolitických žebrových stropů s vložkami je prostor mezi žebry vyplněn
vložkami z lehkého betonu, keramiky nebo i pěnového polystyrenu. Dno stropních
vložek přečnívá do stran a vytváří tak bednění pro žebro.
Kladou se na plné nebo pásové bednění. Do prostoru, který vzniká mezi stropními
vložkami, se ukládá nosná výztuž a prostor se zabetonuje.
Stropní vložky monolitických žebrových stropů mohou být staticky spolupůsobící nebo
nespolupůsobící.
Stropní vložky staticky nespolupůsobící slouží zlepšení tepelné a zvukové izolace. Nad
staticky nespolupůsobícími stropními vložkami musí být nabetonována tlačená deska
o minimální tloušťce 40 mm s příčnou výztuží.
U staticky spolupůsobících stropních vložek, jako např. odpovídajícím způsobem
upravených stropnicích, se nabetonovaná tlačená vrstva nevyžaduje. Stropnice jsou
v horní části zesíleny a kromě toho mají ponecháno vybrání pro styčné spáry, které
se společně s žebry vybetonuje, čímž vznikne tlaková zóna. Příčná výztuž předepsaná
normou ČSN EN 1992-1-1 se v takovém případě ukládá do vybrání pro styčné spáry.

Skládaný strop s keramickými stropními vložkami
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Žebrové stropy s prefabrikátovými žebry potřebují pro ukládání v určitých vzdálenostech
příčné podpěry. Mezi částečně nebo plně prefabrikovanými žebry, opatřenými nosnou
a smykovou výztuží, se ukládají stropnice nebo stropní vložky z betonu, které dosedají
na spodní straně rozšířených prefabrikovaných žeber, která jsou opatřena drážkou.
Po uložení stavebních dílů se prostor v horní části žeber zabetonuje. Podobně jako
u monolitických žebrových stropů mohou být stropní vložky staticky spolupůsobící nebo
nespolupůsobící. Odpovídajícím způsobem je tlačená deska zhotovena z monolitického
betonu nebo ze stropních vložek, které jsou na horní straně vyztuženy a mají
vybetonované styčné spáry.

Žebrové stropy s prefabrikátovými žebry
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ŽELEZOBETONOVÉ TRÁMOVÉ
STROPY BEZ PRŮBĚŽNĚ TLAČENÉ DESKY
Stropy ze železobetonových trámů nebo z trámů z předpjatého betonu se liší od
dříve uvedených stropů trámových a žebrových chybějící tlačenou deskou. Za účelem
zlepšení nosnosti trámů může být tlaková zóna zvětšena až na 1,5násobek tloušťky
stropu, maximálně ovšem na 350 mm. Trámové stropy lze zhotovovat z těsně vedle sebe
pokládaných prefabrikovaných trámů, z prefabrikovaných trámů se stropními vložkami
a z monolitického betonu se stropními vložkami.
Prefabrikované trámy pokládané těsně vedle sebe mají většinou tvar písmene I. Zpravidla
je horní pásnice z důvodu zachycování tlakových sil větší než spodní, v níž je uložena
nosná výztuž. Hotový strop musí mít nadbetonovanou ochrannou vrstvu betonu
s příčnou výztuží.

Strop z prefabrikovaných trámů a stropních vložek

U železobetonových trámových stropů z monolitického betonu podobně jako
u monolitických žebrových stropů vystupují stropní vložky do stran. Do volného prostoru
mezi jejich bočními stěnami se ukládá výztuž a prostor se zabetonuje. Vlivem tvaru
stropních vložek je tlačená zóna trámů zpravidla širší, než je šířka žebra.
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U některých prefabrikovaných systémů se za účelem rozšíření tlačené zóny umísťují
stropní vložky, které je možno při horním líci stropu po uložení vložek se styčnými
spárami zabetonovat. U trámových stropů z prefabrikovaných trámů a stropních vložek
musí být prostor mezi trámy a stropní vložkou po uložení vybetonován.

Strop z prefabrikovaných trámů a stropních vložek

Stropní vložky jsou často tvarovány tak, aby trámy získaly po vybetonování rozšířenou
tlačenou zónu. Protože vrchní ochranná vrstva není v běžných případech nutná, zůstávají
povrchové plochy stropních vložek v hrubém stavu stropu viditelné. Trámy jsou většinou
tvořeny hotovým betonem jen ve své spodní části. Vzhledem k vyčnívající smykové
výztuži vzniká dobré spřažení s monolitickým betonem.

ŽELEZOBETONOVÉ VLOŽKOVÉ STROPY
Železobetonové vložkové stropy jsou vyráběny převážně ze staticky spolupůsobících
keramických stropních vložek (tvárnic), částečně i z betonových stropních vložek
o maximální celkové šířce 250 mm. Stropní vložky jsou v horní části nebo nad celou
výškou průřezu zhotoveny tak, aby byly schopny převzít tlakové síly. Při dokončování
stropu proto musí být vybrání pro styčné spáry zabetonována. Při větším zatížení je
nezbytná příčná výztuž umístěná ve styčných spárách.
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Železobetonové vložkové stropy se vyrábí nejen z monolitického betonu, ale
i z prefabrikovaných desek. Prvky se vyrábí o tloušťkách 165 až 240 mm, v požadovaných
délkách a o šířce až 2,5 m. V případě tloušťky stropu např. 240 mm lze překlenout
prostory o šířce až 7,3 m. Montážní podpěry nejsou zpravidla nutné, zato jsou nezbytné
okrajové podpěry podél překladů a podvlaků. V oblasti přečnívajících balkonů musí být
na plochých stropních tvárnicích zhotoveny masivní monolitické pruhy k zakotvení horní
výztuže balkonu.

STROPY S OCELOVÝMI NOSNÍKY
Hlavní nosnou částí těchto stropů jsou ocelové válcované nosníky průřezu I.
Mezi nosníky, nejčastěji na jejich dolní přírubu, se osazují jiné nosné prvky,
např. prefabrikované železobetonové desky, keramické desky HURDIS, dřevěné trámy,
cihelná nebo přímá klenba, popřípadě široké ohýbané profily z ocelových plechů,
osazované na horní přírubu. Ocelové nosníky větších rozměrů se osazují na podkladní
kamenné nebo betonové kvádry nebo na roznášecí železobetonové pásy, popř. se přímo
zabetonují do pozedních železobetonových věnců.

Stropy z keramických desek HURDIS
Hurdisové stropy se používaly nejčastěji při individuální bytové výstavbě, při výstavbě
rodinných domků a chat.
Na dolní přírubu profilu I se osazují tenkostěnné cihelné stropní desky HURDIS. Jejich
výška je 80 mm, šířka 200 nebo 250 mm; mají tři nebo čtyři podélné otvory a na povrchu
jsou rýhovány. Vyrábějí se v pěti délkách od 790 do 1 190 mm (odstupňováno po
100 mm). Ocelový profil I lze nahradit železobetonovými předpínanými nosníky HAT
TRICK trojúhelníkového průřezu o délkách 2 100 až 6 300 mm po 300 mm, do nichž se
osazují desky se šikmými čely bez patek. Desky HURDIS 1 mají kolmá čela a osazují se na
dolní přírubu ocelových tyčí do vápenocementové malty (MVC). Touto maltou se také
zaplňují podélné spáry mezi deskami. Desky HURDIS 2 mají šikmá čela (60°) a osazují
se také na MVC na dosedací patky, které se mírně namaltují a lehce nasazují na dolní
přírubu nosníku. Patky dlouhé 200 nebo 250 mm kryjí spodek tyčí, drží dobře omítku
a chrání ocelovou tyč před korozí a před počátečním účinkem požáru. Na stavby se
dodávají patky zdvojené, které je nutno zednickým kladivem rozdělit. Osová vzdálenost
nosníků při použití šikmočelných desek HURDlS s patkami je o 2 × 50 mm větší než jejich
největší délka.
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Strop z ocelových nosníků a desek HURDIS:
1 – ocelový nosník, 2 – deska HURDIS se šikmými čely, 3 – dosedací patka, 4 – cementový potěr,
5 – asfaltová lepenka, 6 – obetonování vrchní části nosníku, 7 – lehčený násyp, 8 – zvukově
izolační pruh, 9 – železobetonový věnec, 10 – betonová mazanina s podlahovým povlakem

Svislé spáry mezi deskami se zalijí jemnou cementovou maltou a celá plocha se
pokryje tenkým vápenocementovým potěrem a asfaltovanou lepenkou, zabraňující
prostupu vodních par. Vrchní viditelné části ocelových tyčí se obetonují, čímž se strop
zpevní a omezí se jeho průhyb. Prostor do výšky horní příruby se vyplňuje hubeným
škvárobetonem. Na horní přírubu profilu se pokládá skleněná nebo čedičová izolační
rohož, která působí jako kročejová (zvuková) izolace. Povrch škvárobetonu a izolační
rohož se překryje 40 mm tlustou betonovou mazaninou, na niž je možno položit
podlahovou krytinu.

Přímé klenby
K přímým klenbám patří:
• ploché valené klenby,
• vyztužené cihelné desky.

Přímé klenby do ocelových nosníků
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Ploché valené klenby do ocelových nosníků (různých průřezů) mají uprostřed pole
vzepětí jen 30 až 50 mm, které se vyrovnává omítkou, často zpevněnou rabicovým nebo
keramickým pletivem. Také na dolní přírubu tyče je nutno předem připevnit pletivo, aby
omítka dobře držela. Ocelové nosníky jsou od sebe vzdáleny asi 1,5 m a mezi ně se klene
na posuvný dřevěný ramenát. Klenba se dělá 1/2 cihly tlustá z obyčejných plných cihel na
vápenocementovou maltu.
Vyztužené cihelné desky (Kleinova deska) jsou podobné plochým klenbám, avšak jsou
zcela rovné. Plné nebo duté cihly se kladou na vazbu kolmo k nosníkům na plné bednění.
Ve spárách 20 mm širokých probíhá při spodním líci desky od nosníku k nosníku ocelová
výztuž buď pásková 20/1 až 30/2 mm (podle vzdálenosti nosníků a podle zatížení), nebo
kruhová, min. Ø 5,5 mm. Po zalití spár cementovou maltou se na rubu desky provede
cementový potěr 20 až 30 mm tlustý. Vzdálenost ocelových nosníků bývá 1,5 až 3,5 m.
Horní část ocelové tyče se obetonuje podobně jako u stropů Hurdisových, aby se strop
zpevnil, aby se zvětšila únosnost desky a aby se zmenšil průhyb nosníku.

STROPY Z TVAROVANÝCH PLECHŮ
K tomuto účelu se používají ocelové svařované plechy o tloušťce 0,8 až 1,5 mm. Proti
korozi je plech chráněn žárovým pozinkováním ve výrobně. Na stropy se používají tři
základní tvary profilů se třemi vlnami o výšce 50 nebo 80 mm. Skladebná šířka je 600
nebo 610 mm, délka profilů může být až 12 m. Hmotnost ohýbaných profilů je 6 až 13 kg
na 1 délkový metr. Na stavbu se ohýbané profily dopravují ve svazcích v objednaných
délkách. Montáž je rychlá a snadná. Dělají se dva druhy stropů: buď bez nosníků, nebo
s ocelovými nosníky.
Stropy z ohýbaných profilů, bez nosníků, se dělají na rozpony 3 až 6 m. Skládají se
z nosné části (široké ohýbané profily), z roznášecí betonové desky, vlastní podlahy
a zavěšeného podhledu. Plechové panely se spojují buď jen přesahováním, nebo
na profilované zámky, obojí se někdy svařuje, popř. nýtuje. Betonová deska může
spolupůsobit s nosnými profily tak, že se výztuž přivařuje kolmo na vlny plechů
(tzv. spřažená konstrukce).
Stropy z ocelových nosníků a ohýbaných profilů. Ocelové plné nosníky (tyče tvaru
I nebo [ ), které se častěji označují jako lehké příhradové nosníky, připomínají stropnice
v dřevěných stropech. Místo záklopu, běžného u dřevěných stropů, se zde používají
panely z ohýbaných profilů. Nosníky mají rozpon 2,5 až 6 m. Roznášecí betonová deska,
podlaha a podhled různých provedení se dělají tak, jak bylo již výše uvedeno.
Oba druhy stropů jsou též výhodné při adaptacích budov, kde je nutno nahradit starý
dřevěný strop jiným.
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STROPY S DŘEVĚNÝMI STROPNICEMI
Moderní materiály vytlačily kdysi velmi rozšířené dřevěné stropy. Dnes se s nimi
setkáváme při adaptacích a při individuální výstavbě rodinných domků. Dřevěné stropy
mají své výhody: snadnou zpracovatelnost materiálu, rychlé zhotovení a okamžitou
použitelnost, dobrou tepelnou i zvukovou izolaci, snadnou přizpůsobivost různým
rozměrům a půdorysným tvarům. Nevýhodou dřevěných stropů je malá odolnost proti
ohni a možnost hniloby ve vlhku.
Poznámka: Požární předpisy stanoví stupně požární bezpečnosti objektů
podle hořlavosti a nejmenší odolnosti stropů proti ohni. Do skupiny nesnadno
hořlavých patří stropy chráněné shora násypem, zespoda omítkou. Jsou to
trámové a fošnové stropy.

Povalový strop
Představuje nejstarší známý typ stropu, doložený ze středověku na stavbách všech
sociálních vrstev. Jeho základní typ má vždy povaly (nehraněné kuláče) o průměru často
ne menším než profily užité ve stěnách (nejméně 20 cm), kladené ve směru podélné osy
stavby a uprostřed podepřené jedním hraněným trámem.

Trámový strop s násypem a omítaným podhledem
Hlavní nosnou částí stropu jsou dřevěné trámy, na kterých leží prkenný záklop a na něm
škvárový násyp. Do násypu jsou uloženy dřevěné polštáře a na ně se přibíjí prkenná
podlaha. Na trámy se spodem přibíjí prkenné podbíjení a provede se omítka na
rákosových rohožích. Trámový strop se dělá na rozpětí až 6,0 m.
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Stropní trámy (stropnice) mívají průřez 160/240 až 200/280 mm. Kladou se na osovou
vzdálenost 0,8 až 1 m. Krajní trám je vzdálen 50 mm od zdiva, aby z něho nepřijímal
vlhkost. Uložení trámu na zdi bývá 200 mm. Kolem zhlaví trámu ve zdi musí zůstat
vzduchová mezera min. 30 mm široká (vzduchová izolace).
Zhlaví trámu uložené ve zdivu i prkenná podložka se musí impregnovat horkým
karbolínem proti účinkům vlhkosti ze zdiva. Na každý třetí nebo čtvrtý stropní trám se
přibíjí trámová kleština se závlačí a nad střední zdí se protilehlé trámy spojí také ocelovou
kleštinou, aby se zajistila poloha uloženého trámu a stáhlo se nosné zdivo. Trám směřující
do komínového zdiva se musí začepovat do tzv. komínové výměny, vzdálené 50 mm od
omítnutého líce komínového zdiva.
Záklop z prken 25 mm tlustých se přibíjí shora na stropnice. Spáry se buď lištují, nebo
se celá plocha pokryje asfaltovanou lepenkou, aby drobný násyp nemohl propadávat.
Překládaný záklop spotřebuje více řeziva a zvětšuje výšku zdiva.
Násyp ze suché škváry částečně chrání dřevěnou stropní konstrukci před ohněm a je
dobrou tepelnou i zvukovou izolací. Polštáře 80/60 mm, ležící v násypu, se kladou
nejčastěji kolmo na trámy. Pod nimi má být nejméně 80 mm násypu. Do polštářů se
přibíjejí podlahová prkna (palubky nebo hrubá podlaha).
Podbíjení stropu je provedeno z úzkých prken 13 až 20 mm tlustých. Prkna širší než
100 mm je nutno naštípat a mezi prkny nechat mezeru asi 10 mm, aby prkna navlhčená
omítkou mohla pracovat a omítka nepraskala. Rákosové rohože (jednoduché nebo
dvojité) se připevňují pomocí drátěných strun a omítají se vápennou omítkou. Místo
rákosu je možno použít keramické pletivo.
Lehké čtvrtcihelné příčky, které jdou kolmo na stropnice, je možno stavět na záklop na
podkladní prkno. Těžší příčky, a zejména půlcihelné příčky, se stavějí na ocelové nebo
železobetonové nosníky.
Strop se zapuštěným záklopem se od běžného stropu se záklopem liší tím, že záklopová
prkna jsou nesena latěmi přibitými ze stran na stropní trámy. Tím se sníží celková výška
stropů o několik desítek milimetrů. Nad stropnicemi, stejně jako pod polštáři a kolem
nich, musí být nejméně 80 mm násypu.

Fošnový strop
Fošnový strop se dělá na rozpětí 4 až 5 m; je výhodný tím, že uspoří až 40 % řeziva proti
obyčejnému trámovému stropu.
Stropnice – fošny 50 nebo 60 mm tlusté, se kladou nastojato na osovou vzdálenost
asi 0,5 m. Ukládají se do kapes ve zdivu na vápenocementovou maltu nebo do kapes
v železobetonovém věnci. Vzduchová izolace zhlaví stropnic a ochrana horkým
karbolínem jsou stejné jako u trámových stropů. Proti vybočení do stran se fošny
zajišťují v každém poli křížovými rozpěrami z latí min. 38/50 mm. Vzdálenost křížů s čely
přiříznutými nakoso je max. 2,0 m. Šikmé rozpory křížů se přibíjejí drátěnkami k hornímu
a dolnímu okraji fošnových stropnic.
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Záklop, provedený jako u obyčejného trámového stropu, se pečlivě přibíjí shora do fošen,
a pomáhá tak zajišťovat stabilitu fošen. Další části stropu (násyp min. 80 mm, polštáře,
podlaha, podbíjení a rákosová omítka) jsou provedeny stejně jako u trámového stropu.
záklop z prken

fošny – stropnice

izolační zásyp

křížové rozpory

podlaha

prkenné podbití

Moderní fošnový strop

BOZP PŘI MONTÁŽI STROPŮ
Při provádění stropů musí zedník dodržovat tyto základní pokyny BOZP:
• Na pracovišti se řídíme předpisy BOZP a pokyny mistra a stavbyvedoucího.
• Pracujeme na určeném pracovišti.
• K práci používáme pracovní oděv a ochranné pracovní pomůcky.
• Práci nevykonáváme pod vlivem alkoholu a drog.
• Se stroji (jeřáb, domíchávač, čerpadlo betonu atp.) pracují pouze proškolení pracovníci s potřebným oprávněním.
• Při ukládáni prefabrikovaných stropních panelů nebo nosníků se nepohybujeme pod zavěšeným břemenem.
• Stroje na elektrický pohon musí být pravidelně kontrolovány.
• Práci ve výškách provádíme na lešení.
• Prováděné stropní konstrukce zajistíme proti pádu podpěrným lešením (bedněním).
• Podpůrné konstrukce můžeme odstranit podle pokynů mistra nebo stavbyvedoucího (po 28 dnech).
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Kontrolní otázky:
1. Jaké typy železobetonových stropů znáte?
2. Popište stropy z tvarovaných plechů.
3. Popište dřevěný trámový strop.

Pracovní úkoly
1. Žák provede montáž stropu systému POROTHERM.
2. Žák provede montáž stropu z prefabrikovaných plechů.
3. Žák navštíví s učitelem odborného výcviku PREFU Kuřim.
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7 PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

7.1 FUNKCE A ROZDĚLENÍ
7.2 POPIS PŘEVISLÝCH A USTUPUJÍCÍCH
KONSTRUKCÍ

ZEDNÍK 2 – PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

7.1 FUNKCE A ROZDĚLENÍ
Obecně lze tyto konstrukce řadit mezi vodorovné nosné konstrukce, přičemž ze
statického hlediska je jejich provádění obtížnější z důvodu jednostranného podepření,
respektive vetknutí.
Při návrhu těchto stavebních částí je třeba brát v úvahu odolnost proti povětrnostním
vlivům, kterým jsou vystaveny v důsledku působení teplotních změn, srážkové vody
a větru. Odůvodnění uplatnění těchto konstrukčních částí budov spočívá zejména
v příznivém zlepšení architektury stavby, přičemž je třeba zdůvodnit funkčnost
s ohledem na náročnost provedení a zvýšení celkové ceny.

ROZDĚLENÍ PŘEVISLÝCH A USTUPUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
Převislé konstrukce
• římsy,
• balkony,
• lodžie,
• arkýře,
• apsidy,
• pavlače.
Převislé konstrukce zpravidla navazují na stropní konstrukce. Stropní konstrukce je proto
vystavena účinkům venkovního prostředí.
Převislé konstrukce jsou častým místem vzniku tepelného mostu. Vliv tepelného mostu
můžeme omezit dobrým technickým návrhem a dodržením technologických postupů
montáže.

Ustupující konstrukce
• lodžie,
• terasy.
Jedná se o konstrukce na styku s vnějším prostředím, zasazené nad půdorysnou plochu
objektu.
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PŘEHLED PŘEVISLÝCH KONSTRUKCÍ
a – balkón

b – arkýř

ZEDNÍK 2 – FUNKCE A ROZDĚLENÍ

c – pavlač

d – lodžie
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e – terasa

f – římsa
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FUNKCE PŘEVISLÝCH A USTUPUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
Řešení každé vyložené konstrukce má přímý vliv na konstrukční a technologický stavební
systém budovy a způsob zastropení. Vyložené konstrukce jsou podporovány jen na jedné
straně a mohou být řešeny jako:
• konstrukce konzolové,
• konstrukce s převislým koncem,
• konstrukce zavěšené.
Stabilita konzol se zajišťuje např. zatížením v celé ploše uložení nebo zatížením
a kotvením. Konstrukce s převislým koncem jsou po statické stránce výhodnější. Mohou
být řešeny např. jako stropní desky s převislým koncem nebo jako trámy s převislým
koncem, nesoucí desku převislé konstrukce. Konstrukce zavěšené nejsou zakotveny,
nýbrž zavěšeny táhly na svislou nosnou konstrukci budovy, popř. na vodorovné
konstrukce vyšších podlaží.

Statická funkce
Statická funkce koresponduje s účelem využití předsazené konstrukce a jejím
konstrukčním řešením. Statickou funkcí je přenášení zatížení (stálého, užitného aj.) do
svislých podpor (stěn, sloupů).

Dispozičně provozní funkce
Dispoziční funkce řeší využití konstrukcí pro přístup a pobyt lidí. Provozní funkce klade
požadavek na bezpečnost provozu, což obnáší:
• prostorové požadavky,
• požadavky na zábradlí,
• požadavky na povrchy podlah,
• šířka využívaného balkónu min. 0,9 m; pro stolování 1,5 m,
• šířka pavlače – v obytných domech min. 1,1 m.

Izolační řešení
Izolace převislých a ustupujících konstrukcí zahrnuje tepelnou a zvukovou izolaci.
U tepelné izolace je řešen rozdíl prostředí s různými teplotami – řešení v součinnosti
vrstev nosné části stropu a věnce.
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Zvuková izolace omezuje pronikání zvuku konstrukcí do budovy. Zvuk se do budovy
dostává vzduchem nebo stavebními konstrukcemi – prostřednictvím chvění (kročejová
neprůzvučnost).

Odolnost proti požáru
Odolnost proti požáru je vyjádřena v minutách (10 až 240 min.) a stanovena normami.
Podle norem dělíme konstrukce na:
• nehořlavé,
• nesnadno hořlavé,
• hořlavé.

Odolnost vůči povětrnostním vlivům
Převislé a ustupující konstrukce jsou vystaveny nežádoucímu působení povětrnostních
vlivů. Proto musí být chráněny izolačními materiály, nátěry, obklady a vhodným
oplechováním před účinky vody.

Odolnost vůči účinkům objemových změn
Objemové změny stavebních konstrukcí mohou být zapříčiněny vlivem:
• teploty,
• vlhkosti.
Abychom omezili vznikání trhlin a dalších poruch v převislých a ustupujících
konstrukcích, je nutné provést během výstavby v konstrukcích dilatační spáry.

Architektonická funkce
Převislé a ustupující konstrukce plní nejenom funkci technickou, ale i funkci estetickou.
Plastické ztvárnění vzhledu konstrukce dotváří celkový dojem stavby. Převislé konstrukce
jsou často výrazným prvkem u historických staveb.

Kontrolní otázky:
1. Vyjmenujte převislé konstrukce.
2. Jaký je rozdíl mezi balkónem a lodžií?
3. K čemu slouží pavlače?
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7.2 POPIS PŘEVISLÝCH
A USTUPUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

BALKÓNY
Jsou vodorovné konstrukce vyložené před průčelí budovy, propojené s místnostmi
dveřmi a opatřené bezpečným zábradlím, přičemž slouží k výstupu do volného ovzduší
z vnitřních prostor vyšších podlaží objektu.
Proti působení srážkové vody je nosná konstrukce chráněna vodotěsnou izolací.
Nášlapnou vrstvu může tvořit např. mrazuvzdorná keramická dlažba uložená na
cementovou maltu. U menších balkónů se dešťová voda nechává volně odkapávat,
u větších ploch se voda svádí žlabem, napojeným na okapovou odpadní rouru.

Podle účelu, kterému slouží, rozeznáváme balkóny:
• obytné – min. rozměr 1,2 × 2,2 m,
• hospodářské – min. rozměr 1,20 × 1,5 m.
Zvláštním druhem jsou balkóny sloužící průběžné komunikaci, tzv. pavlače, které
představují úsporné dispoziční řešení (např. v obytných domech zpřístupňují více bytů
z jednoho schodiště).
Balkóny musí splňovat kromě požadavků provozních i požadavky architektonické, neboť
působí na průčelí budov jako výrazný prostorový prvek. Tvar balkónů, jejich půdorysné
rozměry (zejména jejich vyložení) závisí na nosné konstrukci budovy a na použitém
stavebním materiálu.

Podle materiálu rozeznáváme:
• Dřevěné balkóny – mají nosnou konstrukci vytvořenou převislými dřevěnými
stropnicemi podepřenými šikmými vzpěrami (v současné době se používají omezeně,
např. na rekreačních stavbách nebo při rekonstrukci historických objektů apod.).,
Dřevěnou konstrukci je nutno chránit před povětrnostními vlivy.
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Dřevěná konstrukce balkonu

• Kamenné balkóny – mají nosnou konstrukci tvořenou deskou dokonale zakotvenou
do nosné konstrukce, obvykle na krajích podepřenou profilovanými bočními
koncovými konzolami, které jsou zakotvené do stropní konstrukce.

Kamenný balkon:
1– kamenné zábradlí,
2 – kamenná deska,
3– kamenný krakorec.
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Kovové balkóny – jsou zpravidla neseny ocelovými nosníky z válcovaných profilů
zakotvených v nosné konstrukci.
Železobetonové balkóny – nosnou konstrukci železobetonového balkónu tvoří
monolitická nebo prefabrikovaná železobetonová deska dokonale vetknutá do
obvodové, případně stropní konstrukce.

Železobetonový balkon

Zábradlí balkónů
Zábradlí balkónu musí být pevné, bezpečné, s nehořlavou nosnou konstrukcí, kotvení
nosných sloupů se provádí vertikálně nebo horizontálně. Nejmenší dovolená výška
zábradlí je 1,0 až 1,2 m. Z bezpečnostního hlediska je nutno dodržet max. světlé rozměry
mezer mezi prvky zábradlí nebo otvorů v zábradlové výplni, tj. 120 mm. Přesné rozměry
a požadavky na zábradlí jsou stanoveny normou ČSN 74 3305.

LODŽIE
Lodžie jsou otevřené prostory, které se liší od balkónů především tím, že mají po stranách
plné nosné stěny, na něž se ukládají stropní desky lodžie. Jedná se tedy o konstrukce
složené ze svislých nosných stěn a vodorovných desek.
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Podle polohy vzhledem k líci průčelí objektu rozeznáváme:
• lodžie zapuštěné – zmenšují obytnou plochu bytu a zhoršují osvětlení vnitřních
prostor,
• lodžie polozapuštěné – mají stejné nevýhody jako lodžie zapuštěné, další nevýhodou
je nezbytnost dokonale tepelně izolovat části nosných svislých zdí přiléhajících
k lodžii, aby nedocházelo k promrzání zdiva,
• lodžie předsazené – nezmenšují obytnou plochu a svislé zdi není nutno tepelně
izolovat, proto jsou dnes nejčastěji používanou konstrukcí lodžií.

Druhy lodžií: (zleva) zapuštěná, předsazená

TERASY
Terasu je možné charakterizovat jako velký balkón. Po stránce konstrukční může být
vytvořena vyloženou konzolou, přičemž je přístupná z vnitřního prostoru budovy a volný
konec je opatřen zábradlím, případně je napojen na předložené schody, a to podle výšky
nad terénem.
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ŘÍMSY
Účelem římsy je chránit průčelí budovy před stékající srážkovou vodou při současném
architektonickém ztvárnění fasády.
Dle umístění rozlišujeme římsu:
• hlavní neboli korunovou – ukončuje budovu v místě napojení střechy,
• pasovou neboli kordovou – člení průčelí v úrovni stropních konstrukcí jednotlivých
podlaží,
• podokenní neboli parapetní,
• soklovou.
Běžně se uplatňuje římsa hlavní, která má své opodstatnění v dořešení napojení
a uzavření konstrukce krovu, vyložení římsy bývá 400 až 600 mm a její velikost se
řídí výškou budovy. Konstrukce římsy může být vyzdívaná z cihel, železobetonová
(monolitická nebo prefabrikovaná) a výjimečně i dřevěná.
Statické zabezpečení stability vyložení římsy se děje pomocí kotevních táhel nebo
zatížením vahou nadezdívky, a to s minimálně dvojnásobnou bezpečností, přičemž do
zatížení nelze započítat spalitelnou část konstrukce krovu.

Příklad římsy u strmé střechy
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PAVLAČE
Pavlače slouží jako přístupové komunikace k jednotlivým bytům. V minulém století a na
začátku tohoto se používaly především u bytových objektů nižší kategorie. V současnosti
se používají především v oblastech s mírnějším klimatem u bytových objektů s menším
počtem podlaží.
Konstrukce pavlačí je v podstatě totožná s konstrukcí balkonů. V dřívějších dobách
se nejčastěji používaly pavlače podepřené kamennými krakorci a později ocelovými
konzolami, mezi kterými byla klenuta plochá valená klenba.
Novodobé pavlače jsou nejčastěji samonosné ocelové, betonové nebo kombinované
konstrukce, kotvené k nosné konstrukci objektu. Styk předsazených samonosných
pavlačí s nosnou konstrukcí objektu se řeší dilatačně z hlediska statického i tepelně
technického. Vzhledem k větším délkám pavlačí je třeba posoudit nutnost umístění
příčných dilatačních spár.
V klimatických podmínkách ČR je třeba zvážit vhodnost otevřených pavlačí vzhledem
k možnosti namrzání a vytváření návějí sněhu v zimním období.

Pavlačový dům
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ARKÝŘE
Arkýř vytváří uzavřený prostor předsazený před průčelí budovy, který je spojen
s přilehlou místností v jeden prostor. Není tedy doplňkem místnosti, ale její součástí. Na
průčelí se může uplatnit buď jako samostatný prostorový prvek, nebo jako větší celek
vytvořený sdruženými arkýři, z nich každý má vlastní nosnou konstrukci; tyto nosné
konstrukce jsou tvořeny vyloženými nosníky stropních konstrukcí přilehlých místností.
Hlavní konstrukční zásadou je, že arkýř musí tvořit v každém podlaží samostatně
vynášenou konstrukci, která není zatížena horním arkýřem a současně nezatěžuje
arkýř spodní. Vlastní nosná konstrukce může být železobetonová nebo ocelová, zvlášť
výhodný je pro návrh arkýře skeletový systém s příčnými rámy, jejichž konzoly vynášejí
nejen podlahu a strop, ale i jeho stěny.
Arkýře slouží především ke zvětšení podlahové plochy místnosti na úkor vnějšího
prostoru. Je‑li průčelí budovy situováno na sever, zachytí slunce svými bočními okny.

Arkýř (moderní architektura)
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ATIKY
Atiky jsou horní ukončující části obvodového pláště, které nevystupují před líc průčelí
jako římsy, nýbrž jsou vyvedeny do určité výšky (nejméně 150 mm nad úroveň krytiny
ploché střechy).
Atiky bývají buď po celém obvodu objektu, je‑li odvod dešťové vody zajištěn vnitřním
odpadem, nebo jen ze tří stran, má‑li plochá střecha sklon ke žlabu umístěnému na jedné
straně objektu.
U všech atik musí být konstrukce oddělena od konstrukce střešního pláště dilatační
spárou, a to buď pružnou izolační vložkou, nebo vzduchovou mezerou, tak aby při
změnách teploty nebyla atika nepříznivě namáhána silami vznikajícími z objemových
změn střešního pláště.

Atiky střech domů
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MARKÝZY
Markýzy jsou krakorcově vyložené desky nad vstupy do objektů, které částečně chrání
jak vstupující osoby, tak vstupní dveře před působením povětrnosti. Pokud je markýza
vyložena více jak 900 mm, musíme zajistit odvádění dešťové vody samostatným žlábkem
a odpadním potrubím.

Železobetonová desková markýza

Kontrolní otázky:
1. Z jakých materiálů jsou prováděny balkony?
2. Co jsou to římsy a jak se provádí?
3. Co je to atika?

Pracovní úkoly:
1. Žák provede izolaci balkonu.
2. Žák provede přípravu výztuže pro železobetonovou monolitickou římsu.
3. Žák navštíví s učitelem odborného výcviku stavby v Brně a popíše nejčastěji realizované převislé a ustupující
konstrukce.
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8 KLENBY
Klenby jsou jedním z nejstarších typů stropních konstrukcí a můžeme se s nimi
setkat prakticky ve všech historických obdobích. Jde o obloukové tlačené konstrukce
z cihel nebo kamene, od 20. století i z prostého betonu nebo železobetonu. Poslední
časté používání kleneb pro stropní konstrukce bylo v období výstavby činžovních
obytných domů v 19. století na začátku minulého století.
Výhodou kleneb je, vzhledem k použitému materiálu (plné cihly, kámen), jejich
nehořlavost, požární odolnost a větší trvanlivost (příliš nepodléhají degradaci
v důsledku zvýšené vlhkosti a stáří). Proto se klenbové stropní konstrukce používaly
v tradičních bytových objektech pro stropy nad podzemím a přízemím a stropy ve
středních chodbových traktech. Klenby mají, vzhledem k velké hmotnosti, velmi
dobré akustické vlastnosti.
Nevýhodou kleneb je především velká hmotnost, pracnost, konstrukční rozměry
(velká tloušťka stropní konstrukce, vyžadující větší konstrukční výšku podlaží)
a z toho vyplývající značná spotřeba materiálu.
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t
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Působení vnitřních sil ve zděné klenbě:
1 – klenák,
2 – ložná spára,
3 – oblouková tlaková čára,
e – excentricita působiště vnitřních sil,
N – normálová síla kolmá k ložné spáře,
Q – smyková síla ve směru ložné spáry
klenák
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vrcholový klenák
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pateční spára

opěra klenby
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8.3 KONSTRUKČNÍ VARIANTY KLENEB
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8.4 ZDIVO KLENEB A KLENBOVÝCH PÁSŮ
8.5 POSTUP ZDĚNÍ VALENÉ KLENBY

ZEDNÍK 2 – KLENBY

8.1 STATICKÉ PŮSOBENÍ KLENEB
Klenba je oblouková stropní konstrukce zpravidla složená z kusových dílců (cihel,
kamenů), která vzhledem k existenci spár mezi dílci není schopna přenášet tahová
namáhání a veškeré vnější zatížení se přenáší tlakem v průřezu klenby. Výslednici
vnitřních sil (obloukovou tlakovou sílu) lze rozložit do složky N, kolmé k ložné spáře,
a složky Q, ve směru ložné spáry. Působiště výslednic vnitřních sil musí zůstat vždy uvnitř
tzv. jádra průřezu.

Klenba vyvozuje velké vodorovné síly v uložení, které jsou tím větší, čím je menší vzepětí
klenby. Působení klenby je tak podmíněno dokonalým nepoddajným podepřením pat
klenby. Pro únosnost a stabilitu klenby mají velký význam klenbová nadezdívka a zásyp
klenby.
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Působení vnitřních sil ve zděné klenbě:
1 – klenák,
2 – ložná spára,
3 – oblouková tlaková čára,
e – excentricita působiště vnitřních sil,
N – normálová síla kolmá k ložné spáře,
Q – smyková síla ve směru ložné spáry
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8.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ KLENEB

ČELNÍ OBLOUK
Vlastní klenba je charakteristická tvarem čelního oblouku, tj. příčného řezu kolmého
k hlavní ose klenby. Nejčastější je čelní oblouk kruhový, kruhový segmentový nebo
eliptický. V určitých historických obdobích se používaly i speciální tvary lomených,
tudorských nebo španělských oblouků.

A

D

B

E

C

F

Tvary čelních oblouků:
A – oblouk kruhový, B – kruhový segmentový, C – eliptický, D – tudorský, E – lomený, F – španělský

Podhled klenby – líc klenby je obloukového tvaru. Tradiční klenby se vyzdívaly z tzv.
klenáků na podpůrné celoplošné bednění nebo na ramenáty. Klenba se zdila od patek
k závěru klenby na vazbu s ložnými a styčnými spárami, obdobně jako u zdiva stěn.
Ložné spáry probíhají kolmo na čelní oblouk klenby a směřují radiálně do středu křivosti.
V klenbě nesmí být spára, ale vždy vrcholový klenák, tzv. závěrák. Závěr klenby je třeba
řádně vyklínovat. Po vyklenutí klenby se její rub zalije řídkou maltou a provede se
klenbová nadezdívka a zásyp.
Klenby vyvozují velké šikmé tlaky, které je třeba zachycovat opěrami (patkami kleneb)
nebo ocelovými táhly.
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klenák

vrcholový klenák

rub klenby

klenbová
nadezdívka

líc klenby

ložná spára
pateční spára

opěra klenby

					 Konstrukční prvky valené klenby

KLENBOVÉ PATKY
Klenbové patky mohou být zapuštěné, vyložené nebo polozapuštěné.
Zapuštěné patky jsou celé zapuštěny za líc nosné zdi, kterou zeslabují. Musí být udělány
pečlivě, protože v patkách se soustřeďuje největší tlak z klenby. Sklon patek je kolmý na
klenbový oblouk a směřuje do středu kruhového oblouku.
Vyložené patky nezeslabují nosné zdi a jejich vyložení se provádí buď z cihel vyložených
a přisekaných nastojato, nebo přisekáváním několika vrstev cihel pomocí zvláštní
šablony. Vyložené patky jsou namáhány svislou složkou klenbového tlaku na usmýknutí,
proto se někdy dělají stupňovitě vyložené.
Polozapuštěné patky částečně odstraňují nedostatky prvních dvou druhů patek.

zapuštěná

vyložená

Tvary klenbových patek
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polozapuštěná

Kontrolní otázky:
1. Jaké znáte druhy klenbových patek?
2. Kde je umístěn vrcholový klenák a proč tam nemůže být spára?
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8.3 KONSTRUKČNÍ VARIANTY KLENEB

VALENÉ KLENBY
Nejčastěji používaný tvar klenby je klenba valená, ze které jsou odvozeny ostatní typy
kleneb. Tvar valené klenby je dán pohybem tvořicí křivky čelního oblouku po řídicích
přímkách. Rovná valená klenba vzniká v případě, že řídicí přímky jsou kolmé na čelní
oblouk, šikmá valená klenba v případě, kdy řídicí přímky svírají s rovinou čelního oblouku
ostrý úhel.
Valená klenba je uložená na dvou podporách – nosných stěnách, klenebních
pásech nebo ocelových nosnících. Normálové síly (tlaky) působí ve směru kolmém
k povrchovým přímkám a přenášejí se do podpor.
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2

1
Tvar a statické působení valené klenby:
1 – čelní oblouk,
2 – trajektorie tlakových sil v klenbě,
3 – reakce v podporách klenby

3

KLÁŠTERNÍ KLENBY
Klenba klášterní vzniká průnikem dvou nebo i více valených kleneb, jejichž povrchové
přímky jsou rovnoběžné s přilehlými podporami. Ve styku dvou valených kleneb vzniká
tupé žebro. Charakteristické pro klášterní klenbu je, že vyžaduje podpory (stěny, klenební
pásy, ocelové nosníky) po celém obvodu zaklenutého půdorysu a je uzavřená bez čelních
oblouků.

Tvar a statické působení klasické klášterní klenby:
1 – čelní oblouk valené klenby,
2 – čelní oblouk valené klenby v kolmém směru,
3 – tupé žebro v průniku dvou valených kleneb,
4 – trajektorie tlakových sil,
5 – reakce v podporách klenby
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Mezi klášterní klenby řadíme:
• klasickou klášterní klenbu,
• neckovitou klenbu,
• zrcadlovou klenbu.

1
1

2
2
Neckovitá klenba:
1 – čelní oblouk valené klenby,
2 – tupé žebro v průniku
dvou valených kleneb

3
Zrcadlová klenba:
1 – zrcadlo,
2 – voluta,
3 – tupé žebro v průniku dvou
valených kleneb

KŘÍŽOVÉ KLENBY
Křížová klenba vzniká průnikem dvou nebo i více valených kleneb o stejné výšce, jejichž
povrchové přímky jsou kolmé ke ztužujícím klenebním pásům nebo obvodovým stěnám
v krajních čelních obloucích. Ve styku dvou valených kleneb vzniká ostré žebro, žebra
se sbíhají ve vrcholu klenby. Části klenby mezi žebry se nazývají prsa klenby. Normálové
síly (klenbové tlaky) působí ve směru kolmém k povrchovým přímkám a přenášejí se
do žeber a žebry do rohů zaklenutých prostor. Křížová klenba tak může být otevřená,
podepřená pouze v rozích pilíři, nebo podepřená sloupy, mezi nimiž jsou vyklenuty
ztužující klenební pásy.
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Tvar a statické působení klasické křížové klenby:
1 – čelní oblouk valené klenby, 2 – čelní oblouk valené klenby v kolmém směru, 3 – ostrá žebra v průniku
dvou valených kleneb, 4 – prsa kleneb, 5 – trajektorie tlakových sil, 6 – lokální reakce v podporách klenby

V případě křížové klenby obyčejné jsou žebra vytvořena vazbou cihel sousedních prs
klenby. V případě klenby žebrové vystupují žebra přes líc klenby. Žebra mohou být
cihlová, kamenná, u novějších kleneb betonová. Kamenná žebra se ve vrcholu spojují
kamenným svorníkem. Do žeber jsou vklenuta prsa z částí valených kleneb.

LUNETOVÉ KLENBY
Lunetová klenba vzniká průnikem valených kleneb s nestejnou výškou. Do vyšší
(základní) klenby vbíhá kolmo orientovaná valená klenba nižší – luneta. Lunety se
používaly především pro otevření valených nebo klášterních kleneb a pro vytvoření
okenních nebo dveřních otvorů.
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Lunetová klenba: 1 – valená klenba, 2 – luneta, 3 – žebro lunety

KOPULE
Kopule (báň) je typ klenby vytvořené nad kruhovým, eliptickým nebo oválným
půdorysem. Líc kopule tvoří sférická plocha – zpravidla část rotační plochy. V případě
čtvercového, obdélníkového nebo obecného víceúhelníkového půdorysu se vytvoří
přechod mezi obvodovými stěnami a kopulí pomocí cípů (pendativů).

4
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1
Kopule: 1 – cíp (pendativ), 2 – tambur, 3 – kopule (báň), 4 – lucerna
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Kromě uvedených základních typů tradičních kleneb existují další varianty lišící se tvarem
a způsobem vyklenutí: česká klenba, pruská klenba apod.

NOVODOBÉ KLENBY
V počátcích rozvoje betonových konstrukcí se používaly betonové klenby. Tloušťka
klenby z prostého betonu je 70–160 mm.
S rozvojem železobetonu docházelo k vylehčování kleneb a kromě tlakového působení
se počítalo i s přenášením tahů a ohybových momentů železobetonovým deskovým
průřezem. Tím byla z konstrukce kleneb odvozena konstrukce železobetonových
skořepin. Skořepiny se používají především pro zastřešení velkých rozponů.

Železobetonová válcová skořepina

Kontrolní otázky:
1. Jaké znáte druhy kleneb?
2. Z jakého materiálu se provádí novodobé klenby?
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8.4 ZDIVO KLENEB A KLENBOVÝCH PÁSŮ

Zdivo kleneb i pásů je z kamene, cihel, betonu nebo železobetonu. Klenba může
být i sklobetonová. Cihelné klenby a pásy se vyzdívají z obyčejných cihel na
vápenocementovou nebo cementovou maltu. Ložné spáry se mohou na rubové straně
rozšiřovat až na 20 mm, na lícové straně se mohou zúžit až na 8 mm; velikost rozšíření
nebo zúžení se řídí podle poloměru zakřivení čelního klenbového oblouku. Ložné spáry
směřují do středu zakřivení a jsou kolmé na líc klenby. Dosahuje se toho buď kontrolou
motouzem taženým ze středu zakřivení, nebo úhelníkem s dolním ramenem zakřiveným
podle bednění nebo podle ramenátu. Styčné spáry mají být vystřídány, převázání je
nejméně o 1/4 cihly. Ve vrcholu klenby nebo klenbového pásu (kde je tzv. nebezpečná
spára) musí být závěrečná cihla nebo závěrečný klenák, kterým se dokončovaná klenba
utahuje. V tomto místě nesmí být spára.
Klenbové pásy jsou krátké valené klenby, jejichž délka se rovná šířce zdi, ve které
překlenou okenní nebo dveřní otvor.
Klenbové pásy se vyzdívají z cihel podobnou vazbou jako pilíře, které by měly rozměry
šířky a tloušťky klenbového pásu. Použijeme‑li segmentového oblouku o rozpětí do 3 m,
je tloušťka pásu ve vrcholu 1 a 1/2 cihly, v patce 2 cihly.
V současnosti jsou mimo cihelných kleneb používány i klenby betonové, železobetonové
nebo skloželezobetonové. Tyto klenby mohou překlenout velké vzdálenosti za použití
malého množství stavebního materiálu. Díky výztuži mohou mít tyto klenby malou
tloušťku konstrukce. Používají se k zastřešení velkých hal.

Kontrolní otázky:
1. Z jakých materiálů můžeme provádět zdivo kleneb?
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8.5 POSTUP ZDĚNÍ VALENÉ KLENBY

Valené klenby se vyzdívají třemi způsoby:
• z vrstev kolmých k opěrám,
• z vrstev rovnoběžných s opěrami,
• z vrstev kolmých k úhlopříčkám (z koutů).

Způsoby zdění valené klenby:
a) zdění na posuvný ramenát z vrstev kolmých k opěrám,
b) zdění na plné bednění z vrstev rovnoběžných s opěrami,
c) zdění z koutů pomocí kontrolního ramenátu
(1 – ližina podepřená sloupky, 2 – naklonění prvních vrstev na čelnou zeď, 3 – uzávěr uprostřed délky
klenby, 4 – pevné ramenáty, 5 – bednění po celé ploše půdorysu, 6 – vodicí lať, 7 – kontrolní posuvný
ramenát)

Zdí se na ramenáty nebo na plné zaskružení. Zaskružení se skládá z ramenátů, bednění
a podpěrné konstrukce (lešení). Ramenáty mají tvar klenbového oblouku a jsou z prken
nebo fošen. Pro větší a vyšší klenby se používají skružové ramenáty.
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Ramenáty k vyzdíváni kleneb a pásů:

a)

a) prkenný ramenát z jediné šablony,
b) svlakový ramenát,
c) skružový ramenát z jedné vrstvy prken
(1 – svlak,
2 – skruž,
3 – spojovací výztuž,
4 – kleština)

1

b)
2

3

c)
4

Ramenátům se dává malé převýšení (asi 1/100 rozpětí), aby měla klenba po sednutí
předpokládaný tvar a výšku. Ramenáty sedí na vodorovných ližinách a jsou podloženy
klínky, které umožňují snadné odskružení. Bednění tvoří budoucí líc klenby. U menších
kleneb je tvořeno z prken přibitých na ramenáty, vzájemně vzdálené 0,8 až 1,0 m.
U velkých kleneb je bednění z fošen nebo hranolů. Podpěrnou konstrukci (lešení) tvoří
ližiny, sloupky a zavětrování. Konstrukce musí být pevná, únosná a nepoddajná.

Vyzdívání cihelné valené klenby
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Vyzdívání cihelné valené klenby

Zdění z vrstev kolmých k opěrám
Používá se při malých rozpětích a při zdění valené klenby do ocelových nosníků. Zdí se na
posuvný ramenát, z obou stran současně. Po dokončení vrstvy a utažení cihly ve vrcholu
se ramenát uvolní odstraněním klínků a posune se pod další vrstvu. Vrstvy se někdy
naklánějí nad čelnou zeď. Zdí se od obou čelných zdí a uprostřed se provede uzávěr
cihlami rovnoběžnými s patkami.
Zdění z vrstev rovnoběžných s opěrami
Tento způsob je vhodný pro velká rozpětí a větší zatížení. Zdít je nutno na plné
zaskružení, které se klene po celé délce klenby od patek k vrcholu, aby bylo rovnoměrně
zatěžováno. Ve vrcholu se klenba utáhne cihlami kladenými kolmo na vrstvy. Potom se
povrch zalije řidší maltou, aby se zaplnily všechny spáry. Odskružení je možno provést po
několika dnech, když malta částečně zatvrdla.
Zdění z vrstev kolmých k úhlopříčkám (z koutů)
Vrstvy se kladou ve sklonu 45° k patkám, u čtvercových půdorysů jsou tedy kolmé
k úhlopříčkám. Začíná se ze všech koutů současně. Vrstvy se opírají o opěrné i o čelné zdi.
Zaskružení není zapotřebí, ramenát se používá pouze ke kontrole správného tvaru lícní
plochy. Tento způsob se hodí jen pro malé a málo zatížené klenby.
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Kontrolní otázky:
1. Jaké jsou způsoby zdění valené klenby?
2. Co je to ramenát?

Pracovní úkoly:
1. Žák provede náčrt tvaru klenbových oblouků.
2. Žák vytvoří ramenát k vyzdívání valené klenby.
3. Žák provede vyzdění valené klenby.
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9 ZASTŘEŠENÍ BUDOV

9.1 STŘECHY, ZÁKLADNÍ FUNKCE A POJMY
9.2 TESAŘSKÉ SPOJE A KONSTRUKCE
9.3 KROVOVÉ SOUSTAVY ŠIKMÝCH
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vrcholové
kleštiny

podélné
ztužení

kleštinová rozpěra
podélné
ztužení
ocel. táhlo

sloupek

pozednice

9.1 STŘECHY, ZÁKLADNÍ FUNKCE A POJMY
Střecha je definována jako konstrukce nad posledním podlažím stavebního objektu.
Chrání objekt před vnějšími vlivy a zabezpečuje požadovaný stav vnitřního prostředí.

FUNKCE STŘECHY
Střecha (střešní konstrukce) je stavební konstrukce nad chráněným (vnitřním)
prostředím vystavená přímému působení atmosférických vlivů, podílející se na
zabezpečení požadovaného stavu vnitřního prostředí v objektu.

Střecha se skládá z:
• nosné střešní konstrukce (přenáší zatížení),
• jednoho či několika střešních plášťů, oddělených vzduchovými vrstvami (chrání
budovu před vnějšími vlivy),
• doplňkových konstrukcí a prvků (doplňkové vrstvy, podhledy).
U jednotlivých druhů střech mohou některé z těchto částí chybět, nebo splývat s částí
jinou.

Střecha musí splňovat tyto požadavky:
• Funkční – ochrana budovy před povětrnostními a civilizačními vlivy (kyselé deště,
smog, elektrárenský popílek)
• Konstrukční – přenesení zatížení do nosných konstrukcí budovy.
• Architektonické – podstatný vliv střechy na vzhled budovy.
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VLIVY PŮSOBÍCÍ NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

srážková voda

dlouhodobé sálání

zabudovaná vlhkost

teplo

vodní páry

vzduch

Vybrané vlivy působící na střešní konstrukci

Střešní konstrukce je součástí obvodového pláště budovy, který odděluje vnitřní
prostředí objektu od vnějšího, a je proto výrazně namáhána zejména povětrnostními
vlivy. Proto je důležité střechu navrhnout v souladu s okolními přírodními podmínkami.
Dle využití podstřešního prostoru přibývají pak další aspekty, které působí na střešní
konstrukci.
Rozhodující vlivy, které je nutno zohlednit při návrhu nosné konstrukce a střešního
pláště, jsou tyto:
• zeměpisná poloha a s ní spojené charakteristiky vnějšího prostředí – teplota vnějšího
vzduchu, sníh, vítr, intenzita deště, slunečního záření apod.,
• spad a chemické exhalace,
• hluk a chvění,
• vlivy vnějšího i vnitřního provozu – zatížení od provozu, požární bezpečnost apod.,
• vliv vlastní tíhy konstrukce a střešního pláště.
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ZÁKLADNÍ NÁZVOSLOVÍ STŘECH
Plochá střecha – střecha se sklonem vnějšího povrchu menším než 5°.
Šikmá střecha – střecha se sklonem vnějšího povrchu v rozmezí od 5° do 45°.
Strmá střecha – střecha se sklonem vnějšího povrchu větším než 45°.
Střešní plášť – část střechy nacházející se nad, případně pod, nosnou konstrukcí střechy,
chránící vnitřní prostory objektu před působícími vnějšími vlivy a zajišťující požadavky na
vnitřní prostředí.
Jednoplášťová střecha – střešní konstrukce oddělující chráněné vnitřní prostředí od
vnějšího prostředí jedním pláštěm, který sestává zpravidla z několika různých materiálů,
kde jednotlivé vrstvy na sebe doléhají a dle požadavků plní specifické funkce.
Několikaplášťová střecha – střešní konstrukce oddělující chráněné vnitřní prostředí od
vnějšího prostředí několika střešními plášti, které jsou od sebe oddělené vzduchovými
vrstvami. Každý plášť pak plní přesně vymezenou funkci a bližší označení se určuje podle
počtu plášťů a dalších charakteristik.
Nosná střešní konstrukce – část střechy přenášející zatížení od jednoho případně
více střešních plášťů, doplňkových konstrukcí a prvků, sněhu, větru, vody a provozu do
svislých částí objektu.
Skladba střechy – střešní souvrství; souhrnné označení všech vrstev střechy.
Bezpečný sklon střechy – je nejmenší sklon skládané krytiny zajišťující její
nepropustnost vůči srážkové vodě volně dopadající na krytinu bez účinků a vůči srážkové
vodě volně stékající po krytině v obvyklých klimatických podmínkách.

NÁVRH STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
Po správném zhodnocení všech vlivů působících na střechu je vytvořen návrh střešní
konstrukce, který je průsečíkem estetických a funkčních požadavků investora s technicky
nejvhodnějším řešením. Přitom se vždy musí přihlédnout k ekonomickým možnostem
zadavatele.

Návrh střešní konstrukce zahrnuje:
• návrh tvaru a spádování střechy,
• návrh systému odvodnění střechy,
• návrh skladby střešního pláště.
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Kromě požadavků na ochrannou funkci střechy před povětrnostními vlivy musíme
zohlednit také bezpečnost konstrukce při jejím užívání, tepelné a akustické vlastnosti
střešního pláště a v neposlední řadě i aspekty estetické, ekonomické a ekologické.

Mezi základní požadavky na střechy řadíme:
• vodotěsnicí funkce – zabránění průniku vody do stavby,
• bezpečnost užívání – voda, sníh a led musí být odváděny tak, aby neohrožovaly
chodce a dopravní prostředky v okolí stavby,
• tepelně‑izolační – zamezení úniku tepla z podstřešních prostor,
• požárně‑bezpečnostní,
• zamezení kondenzace vodní páry v konstrukci.

Podle tvaru rozeznáváme následující zalomené střechy:
• střecha sedlová je nejstarší a nejvíce používaný tvar střechy, půdní prostor je omezen
na dvou protilehlých stranách skloněnými střešními rovinami, které se protínají
v hřebeni, na zbylých stranách je půda omezena štíty,
• střecha pultová je polovina střechy sedlové, voda stéká na jednu stranu,
• střecha valbová vznikne seříznutím střechy sedlové na dvou protějších stranách
v místě štítu, dvě strany mají tvar lichoběžníku a zbylé tvar trojúhelníku,
• střecha polovalbová vznikne podobně jako střecha valbová, trojúhelníkové strany
nezabírají celou plochu, ale jen část (zčásti je zde štít),
• střecha křížová vznikne průnikem dvou střech sedlových o stejné výšce,
• střecha polokřížová vznikne průnikem dvou střech sedlových, jejichž hřebeny neleží
ve stejné výšce,
• střecha mansardová (mansarda) má střešní roviny v tupém úhlu zalomení a lze ji užít
jako střechy sedlové nebo valbové,
• střecha stanová má tvar jehlanovitý a všechny střešní roviny se sbíhají v jednom
vrcholu, střechy stanové jsou obvykle čtyřboké nebo osmiboké jehlany s různými
přechody k okapu,
• střecha pilová se skládá z několika střech sedlových o nestejném sklonu, které k sobě
přiléhají okapy,
• střecha věžová představuje značně vysokou střechu nad pravidelným půdorysem.
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Druhy střech:

a)

a) pultová
b) sedlová
c) valbová
d) sedlová s podlomenicí
d)
e) polovalbová
f) stanová
g) mansardová
h) pilová
i) věžová

g)

b)

c)

e)

f)

h)

i)

Rozmístění rovin, názvosloví
– roh střechy, sběžiště
nároží

nároží
úžlabí

okap
hřeben

štít

Kontrolní otázky:
1. Popište části střechy.
2. Jaké je rozdělení střech podle sklonu?
3. Jaké znáte druhy střech?
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9.2 TESAŘSKÉ SPOJE A KONSTRUKCE
Nosné střešní konstrukce jsou zpravidla sestavené z dřevěných prvků. Tyto dřevěné
konstrukce se skládají z jednotlivých dílů tak, aby vytvářely pevný celek. Pevnost celé
konstrukce záleží jak na použitém materiálu, tak na provedení jednotlivých spojů.
Pomocí tesařských spojů vytváříme sestavy z dřevěných dílů, a to buď k jejich nastavení
ve směru přímém, příčném či přes roh, k jejich rozšíření, k zachycení působení sil na
dřeva nosná i nesená, nebo ke křížení dřev, jako je spojení stěn, stropů a prostorových
konstrukcí, ať už nezatížených, nebo sloužících k přenosu sil, a dále při připojování zápor
nebo výztuh.

Dřevěné konstrukce se ve většině případů porušují právě ve spojích, a proto použití
dřevěného spoje musí být promyšlené, a správně zvolené a také velmi přesně zhotovené
s důrazem na slícování, aby došlo jen k nezbytně nutnému oslabení průřezů nosných
prvků.
Podle druhu spojovaného materiálu se všechny základní spoje tesařských
konstrukcí dělí do tří skupin:
1. spoje hraněného a polohraněného řeziva (nejpoužívanější při konstrukci střech),
2. spoje deskového řeziva,
3. spoje kulatiny.
Podle účelu je můžeme také členit do tří skupin:
• vazby podélné (při prodlužování trámů ve směru podélném svislém),
• vazby příčné,
• vazby zesilující a rozšiřující.

Detail spoje zdí
srubové stavby
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NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ TESAŘSKÉ SPOJE
Čelní sraz tupý
Vznikne spojením dvou dřev čely a používá se při spojení vazných trámů. Spoj se
zajišťuje tesařskou skobou, ocelovými nebo dřevěnými příložkami. Délka skoby musí
být minimálně dvakrát větší, než je výška, tloušťka nebo průměr spojovaného prvku.
U ocelových příložek je jejich tloušťka mezi 5 až 10 mm a šířka 25 až 50 mm a délka
dvoj až trojnásobná než tloušťka spojovaných prvků. Tloušťka dřevěných příložek bývá
zpravidla polovinou tloušťky spojovaných prvků a jejich délka je šestinásobkem až
osminásobkem tloušťky spojovaných prvků. Příložky se přibíjejí hřebíky nebo spojují
pomocí vrutů nebo svorníků.
Při podložení přenáší čelní sráz tupý pouze tlakové síly, nezachycuje síly tahové, krut a
zdvih jednotlivých volných konců spojovaných částí.
Použití: Pro rychlé spojení, které musí být jištěné tesařskými skobami nebo příložkami.

h

b

Kosý čelní sraz
Skládá se ze dvou hranolů se zkoseným koncem pod úhlem 45°.
Použití: Při spojování vzpěr jednoduchého vzpínadla. K jeho zajištění používáme
příložky, které jednostranně nebo oboustranně přibíjíme nebo šroubujeme.

h

b

1/2

1/2
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Boční sraz
Je to spojení přířezů v podélném směru celou dosedací plochou.
Varianta v klínovém a v zaobleném provedení brání proti vybočení v rovině stěny.
Z důvodu zlepšení tepelně izolačních vlastností se mezi podélné dosedací plochy vkládá
tepelná izolace.
Použití: Spojování srubových nebo hrázděných stěn.
Boční sraz:
1) rovný

1
h

2) klínový
b

1/10 h

3) zaoblený

h

2

b

1/10 d

3
d

b

1/2

h

6–8 h

h

Délkové nastavení
pomocí dvoustranné příložky
1
Použití: Pro vyšší namáhání. Výhodou je rychlost provedení spoje. Často používaný spoj.

1/2

h

h

2

b

1/2

h

6–8 h

3

h

1/2
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b

h

6–8 h

Plátování
Je to spojení dřeva v podélném směru, kdy se dřevěný prvek dotýká jak čelem, tak
i podélnou plochou (plátem). Délka plátu má být minimálně 2násobek tloušťky daného
materiálu. K zajištění vzájemné polohy slouží vruty, hřeby, svorníky, kolíky a v menší míře
skoby a příložky. Pláty se nejčastěji používají při nastavování vazných trámů dřevěných
krovů.

Použití: Délkové nastavení dřevěných prvků
s minimálním namáháním.

2h

1

PŘÍČNÉ, ŠIKMÉ A ROHOVÉ SPOJE

h

Jednoduchý spoj se špatným jištěním proti zdvihu
konců spojovaných prvků. Dodatečné jištění
spoje pomocí dřevěných nebo ocelových hřebů,
styčníkovými plechy nebo skobami. Skoby slouží
pouze k zajištění polohy, nikoli k přenášení sil!

h

Plátování jednoduché rovné rovnočelné

2h

Slouží ke spojení jednotlivých kusů, které jsou k sobě kolmé nebo šikmé. Spojení může
být na konci (rohové) nebo mimo konce (středové).

2

Lípnutí

/5

1/

1
4=

h

h

Tvoří nejjednodušší spoj kolmých nebo šikmých dřevěných prvků. Čelo jednoho prvku
se přiloží k podélné ose druhého. Zabezpečí se skobami nebo příložkami.1/Používá
se
6h
při stavbě sloupkového lešení (kolmé lípnutí) nebo se jím spojují námětkové krokve
s nárožní krokví (šikmé lípnutí).
Lípnutí rozdělujeme:
• podle tvaru čela (rovnočelné, šikmočelné a tvarové),
• podle úhlu (kolmé, šikmé).

2h

3

Lípnutí:

h

1
R

1) Kolmé rovnočelné – používá se pro
svislé podepírání jednoduchých stavebních
konstrukcí za pomoci různých spojovacích
prostředků (svorníky, vruty).

4

2h

2

α
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2
α

2) Šikmé šikmočelné – používá se pro
šikmé podepírání jednoduchých stavebních
konstrukcí za pomoci různých spojovacích
prostředků (svorníky, vruty).

Osedlání
Spojení dvou dřev ležících v různých rovinách, z nichž jedno je opatřeno zářezem
(sedlem). Druhé je zpravidla bez zářezu.

3
3h

1/

Použití: Spojení krokví a vaznic nebo
pozednic.

h

1) Osedlání na vaznici – provádí se do max.
hloubky 1/3 tloušťky krokve.

1

2) Osedlání průvlaku – musí být vzájemně
zajištěno tesařskou skobou.

krokev
vaznice
sloupek

průvlak

Použití: Je typické pro hřebenové podepření
průvlaku nebo vrcholové vaznice.

vzpěra
2

Čepování
Je nejčastěji používáno pro spojování příčných dřevěných prvků. Čepováním spojujeme
dvě vzájemně kolmá nebo šikmá dřeva. Jeden konec prvního dřeva je opatřen čepem
a boční plocha druhého otvorem pro čep (dlabem). Otevřenému dlabu říkáme rozpor.
Při čepování vytváříme dlab vždy o 10 mm hlubší, než je výška čepu, aby čep nedosedl
na dno dlabu a spoj přenášel zatížení celým průřezem prvku, a nikoli jen slabým čepem.
Jsou-li spojované prvky silnějších průřezů, vytváří se čep dvojitý.
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1) Čepování rohové kolmé
Použití: Ke spojení vodorovných a svislých
dřevěných konstrukcí.

3b

1

1/
b

2) Čepování na pokos
Použití: Ke spojení vodorovných a svislých
dřevěných konstrukcí s šikmým spojením dvou
prvků.

2

3) Čepování rohové (na ostřih)
Použití: K pevnému spojení vrcholků krokví.
Bývá jištěno svorníkem nebo dřevěným kónickým
kolíkem.

3
α

Šikmé čepování
Spojované kusy svírají úhel zpravidla 45–90° (pravý úhel). Čep neprochází, nebo prochází
dřevem a ve spoji se zabezpečuje dřevěným kolíkem nebo hřebíkem.
Čepování šikmé

α

Použití: Při spojování dřeva pod jiným než pravým
úhlem. Čep zabraňuje přetočení prvků ve spoji.

1
kolík
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Kontrolní otázky:
1. Jak dělíme základní spoje tesařských konstrukcí?
2. Jaké znáte tesařské spoje?
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9.3 KROVOVÉ SOUSTAVY
ŠIKMÝCH A STRMÝCH STŘECH
Krov je nosná konstrukce střechy. Účelem krovu je přenášení zatížení od vlastní tíhy,
skladby střešního pláště (záklop, laťování, izolační vrstvy, střešní krytina), sněhu, větru
a případných dalších užitných zatížení do svislých nosných konstrukcí stavby.
V minulosti byly krovové konstrukce nejobvyklejším způsobem zastřešení objektů
pozemních staveb. Pomocí krovů je možno vytvořit téměř jakékoliv tvary šikmých či
strmých střech. Nevýhodou krovových konstrukcí však je, že jsou poměrně pracné
a materiálově náročné. Dále zvyšují výšku, resp. obestavěný prostor budovy. To
však může být také výhodou, jestliže zde hodláme situovat podkrovní místnosti
(u novostaveb), resp. půdní vestavbu (v případě rekonstrukcí).

PRINCIPY STATICKÉHO CHOVÁNÍ KROVOVÝCH KONSTRUKCÍ
Uspořádání nosných krovových konstrukcí závisí především na:
1. Tvaru střechy (pultová, sedlová, valbová, polovalbová, mansardová atd.)
2. Sklonu střechy
3. Situování nosných stěn uvnitř dispozice
Ze statického hlediska jsou u krovových konstrukcí charakteristické šikmé prvky (krokve)
namáhané tlakem a ohybem. Při větších sklonech krokví (např. 50–60°) je zatížení od
střešního pláště přenášeno převážně tlakem. Při menších sklonech (např. okolo 30°)
pak převažuje zatížení ohybem. Statický problém zde pak spočívá ve skutečnosti, že
namáhání dřevěného prvku ohybem klade větší nároky na jeho rozměry. Z tohoto
důvodu pak, pokud bychom sledovali historický vývoj krovových konstrukcí, je zde
patrná tendence vytvářet takové konstrukce, ve kterých jsou jejich prvky namáhány
pokud možno pouze tlakem.
Pokud jde o zatížení krovu sněhem a větrem, pak má na ně, resp. na poměr jejich zatížení,
významný vliv sklon střechy. Platí zde následující:
1. Při zvětšování sklonu střechy klesá zatížení sněhem a naopak. Při sklonu 60° a větším
se sníh na střeše neudrží, a proto se s ním nepočítá.
2. Při zvětšování sklonu střechy stoupá zatížení tlakem větru a naopak. To proto, že čím je
vyšší sklon, tím větší je plocha vystavená větru.
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Při menších sklonech střechy se sice tlak větru snižuje, avšak významnou roli zde hraje
zatížení sáním větru.
Se zvětšujícím se sklonem střechy se také zvětšuje plocha střešní krytiny. Zvětšuje se
i objem řeziva potřebného na postavení krovové konstrukce. V důsledku obojího pak
narůstá vlastní hmotnost krovu.
V místě uložení krovu na obvodové zdi působí na zdivo nejen svislá, ale i vodorovná síla.
Ta má maximální hodnoty při sklonu 45°. V rozmezí od 0° do 45° se postupně zvětšuje,
při 45° dosahuje maxima a při větších sklonech postupně klesá. Tuto vodorovnou sílu je
nutno zachytit. Při menších hodnotách ji přenese zdivo, větší hodnoty je nutno zachytit
pozedním věncem (u novodobých krovů). V místech plných vazeb zachycují zmíněnou
vodorovnou složku také vazné trámy. Chybné řešení způsobu zachycení vodorovné síly
bývá příčinou poruch obvodového zdiva.

ROZDĚLENÍ KROVOVÝCH KONSTRUKCÍ PODLE TYPU KONSTRUKCE
Soustavy klasické – krovy vaznicové soustavy, např.:
Krokevní krov
Nemá jalové vazby, všechny vazby mají hambalek nebo kleštiny. Nepoužívá vazný
trám ani sloupky (výhodný u obytného využití podkroví). Ze statických důvodů se
nedoporučuje použít pro rozpětí větší než 10 metrů. Tuto hodnotu lze i zvětšit, je ale
nutné staticky spočítat (nadimenzovat) velikost jednotlivých prvků krovu. Dnes je
v českém stavebnictví nejrozšířenější u rodinných domků.

Hambálkový krov
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Stojatá stolice
Stojatá stolice je nejběžnější krov starých českých staveb, kde v plných vazbách jsou
svislé sloupky (jeden až tři podle rozpětí střechy). Umožňuje zastřešit až 16 metrů široké
budovy. Dnes se používá, jen pokud je to ze statického hlediska nezbytné. Obvykle
se ale používají jednodušší typy stolic, velmi často pouze šroubované, bez obvyklých
a typických tesařských spojů, které byly nahrazeny moderními spojovacími materiály.

Vaznicová soustava – stojatá stolice

Novodobé krovy – Příhradové vazníky
Příhradový vazník je moderní tesařská konstrukce složená z horního a dolního pásu,
které jsou pospojovány svislicemi a příčkami. Jejich velkou výhodou je možnost
snadné prefabrikace, a tím zkrácený čas montáže na stavbě. Provádí se obvykle z prken
a jednotlivé prvky se spojují zpravidla hřebíky či lepením. Používají se též plechové
sbíjecí desky (gang nail, americké hřebíky), jimiž se vazníky spojují strojním lisováním.
Příhradové vazníky se většinou používají na střechách mírného sklonu bez půdních
prostor. Obvykle jsou trojúhelníkového tvaru, ale v zásadě jejich tvar není ničím omezen.
Pomocí příhradových vazníků z lepených dřevěných nebo dřevoštěpkových profilů lze
řešit i střechy velmi velkého rozpětí (v řádu desítek metrů).

Příhradový vazník
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Názvosloví konstrukcí krovu

pásek

kleštiny

plná vazba
pásek

pozednice

krokev

hřeben

stř.vaznice

jalová vazba

okapní žlab

PŮDORYS

vazný trám

ŘEZ PODÉLNÝ
hřeben

vaznice střední
vaznice střední

vzpěrný trám

140/160

140/160

kleštiny střední

140/160

kleštiny střední
kleštiny střední

vzpěra

140/140

pásek

pásek
140/140

sloupek

100/120

160/140

krytina

krytina

60 80/160

100/120

šikmý
sloupek

pásky

60 80/160 60 80/160

šikmý
sloupek

krokev

100/180
120/160

krokev

100/180
120/160

kleštiny dolníkleštiny dolní

strop

pozednice
vazný trám

60 80/160 60 80/160

vazný trám 200/240
vazný trám 200/240

kleštiny dolní

okapní
žlab

vaznice
střední
jalová vazba

kleštiny vrcholové

vaznice
pozední
(pozednice)

kleštiny vrcholové

hřeben

krokev

hřeben

plná vazba

ŘEZ PŘÍČNÝ

okapní
žlab

soustava vaznicová
STOJATÁ – STOLICE – LEŽATÁ

Kontrolní otázky:
1. Jaké znáte původní a jaké novodobé krovy?
2. Popište prvky vaznicového krovu (stojaté a ležaté stolice).
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9.4 PLOCHÉ STŘECHY
Pod pojmem plochá střecha z hlediska sklonu střešních rovin se rozumí střecha o sklonu
od 0° do 5° včetně.

Rozdělení plochých střech podle využití:
• nepochůzné – vstup pouze pro kontrolu stavu konstrukce,
• pochůzné (provozní) – využívány pro účely dopravy, rekreace, technologického
provozu apod.

Rozdělení plochých střech podle počtu střešních plášťů:
• jednoplášťová – nevětraná, větraná, s opačným pořadím vrstev,
• dvouplášťová – má dva střešní pláště, horní a dolní, oddělené cíleně větranou
vzduchovou mezerou,
• víceplášťová.
Pozn.: Vzduchová vrstva (prostor) mezi plášti střechy může být:
– neprůlezná,
– průlezná,
– průchozí (např. půdní prostor).
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SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY
Střešní souvrství je souhrnné označení všech vrstev střechy.
Složení:
• Nosné střešní konstrukce – přenášejí zatížení do ostatních nosných konstrukcí
objektu (vazník, deska, trám). Mohou splynout s nosnou vrstvou střešního pláště.
• Tepelně izolační vrstvy – zajišťují požadovaný teplotní stav vnitřního chráněného
prostoru. Materiál – vláknité desky, polystyrén, pěnové sklo, lehčený beton.
• Spádové vrstvy – vytváří požadovaný sklon následujících vrstev střechy pro dobrý
odvod dešťové vody.
• Mikroventilační vrstvy – (expanzní) – slouží k vyrovnání rozdílných tlaků vodní páry
mezi místem ve střeše a vnějším prostředím – dilatační funkce.
• Další vrstvy – ochranná, separační, stabilizační, drenážní, filtrační, vegetační,
podhledová atd.

KRYTINA PLOCHÝCH STŘECH
Hydroizolace – chrání vnitřní prostředí před nepříznivými vlivy, je vodotěsná s malou
difuzní propustností (brání prostupu vzduchu s vodní párou).
Dle materiálu rozlišujeme:
• plechová krytina – sklon min. 7°, není sama o sobě vodotěsná; to řeší spoje (drážky),
• asfaltové pásy – vyrobeno z modifikovaného asfaltu a nosné vložky, která je
nenasákavá (např. ze skelných vláken, polyesteru nebo hliníku),
– tl. pásu obvykle 2,5–5 mm,
– zpravidla souvrství několika pásů,
• fóliové pásy – vyrobeno z termoplastů, tl. 2 až 4 mm.

Asfaltové pásy
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POŽADAVKY NA NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH
• Min. sklon pro ploché střechy se doporučuje 2 % v ploše a 1 % v úžlabí.
• Střechu navrhujeme tak, aby po dobu své životnosti odolávala mechanickému
a dynamickému namáhání. Střecha nesmí propouštět vodu ani vlhkost do střešní
konstrukce.
• Střecha musí splňovat tepelně izolační požadavky.
• Střecha se navrhuje tak, aby odolávala korozím, chemickým, biologickým,
elektromagnetickým a atmosférickým vlivům.
• Akustické vlastnosti střechy kontrolujeme výpočtem vzduchové neprůzvučnosti
s dodržením hygienických požadavků na hluk.
• Projektový návrh střechy musí plně a jednoznačně určit materiálové, technologické,
konstrukční i provozní řešení střechy.
• V projektu je třeba uvést rozměry a sklony střešních ploch, způsob odvodnění, pojistné
odvodnění pomocí chrličů plnících funkci při ucpání vnitřních vtoků, prostupy,
předepsat skladbu vrstev včetně jejich síly a potřebných fyzikálních údajů, řešení
dilatací, způsob kotvení, vykreslit detaily všech atypických míst, zohlednit zatížení
bodové a plošné na střešní plášť a navrhnout provozní řešení střechy, včetně způsobu
údržby.
• Při použití parotěsné zábrany je nutno používat dvoustupňové vpusti tak, aby byla
odvodněna i parozábrana po dobu montáže.
• Každá odvodňovaná plocha by měla být osazena min. dvěma odtokovými místy
(neplatí pro podstřešní žlaby).
• Oblast vtoku musí být zapuštěna min. 5 mm pod sousedící plochu střechy.
• Maximální vzdálenost vtoků od atik a od rozvodí střešních ploch by neměla překročit
15 m.
• Bezpečnostní přepad umísťujeme při odvodňovaném úžlabí v nejnižším místě
hydroizolace u atiky s převýšením o předepsanou výšku.
• Maximální vzdálenost vtoků ve žlabech nebo úžlabích od jejich konců nebo rozvodí
v těchto žlabech či úžlabích by neměla překročit 15 m.
• V případě nebezpečí zamrzání vtoků nebo žlabů je možné tyto prvky vyhřívat; zásadně
se používá bezpečné nízké napětí 24 V.
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Kontrolní otázky:
1. Popište a vysvětlete obvyklou skladbu ploché střechy.
2. Jaký maximální sklon mají ploché střechy?
3. Uveďte alespoň tři druhy krytiny plochých střech.
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9.5 ZEDNICKÉ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ
S PROVÁDĚNÍM STŘECH
Realizaci střech provádějí specialisté. U sklonitých střech jsou to tesaři, pokrývači
a klempíři. U střech plochých jsou to izolatéři. Zedníci s těmito stavebními profesemi
musí spolupracovat, protože jednotlivé stavební práce na sebe navazují.

ZEDNICKÉ PRÁCE PŘI PROVÁDĚNÍ SKLONITÝCH
STŘECH
Dobetonování štítového
zdiva

dřevěné bednění pro
dobetonování

Štítové zdivo
keramické

Zedník vyzdívá štítové zdi pod spodní hranu krokví
zdivopo montáži střešní konstrukce.
Nebo pórobetonové zdivo vyzdíme s dostatečným přesahem přes okraj. Na zdivo
připevníme dřevěné desky a do desek zařízneme přečnívající části zdiva. Desky můžeme
ihned odstranit.
U keramického zdiva zdíme pod úroveň zamýšlené šikminy. Na zdivo provedeme
dřevěné bednění, do kterého udusáme betonovou směs. Po zatvrdnutí betonu můžeme
bednění odstranit.
ztužující věnec

Dobetonování štítového
zdiva

Dořez štítového zdiva
dřevěné bednění pro
dobetonování

zaříznuté zdivo
pórobetonové
zdivo

keramické
zdivo

ztužující věnec

ztužující věnec

Řešení
zešikmení
Dořez štítového
zdivaštítů
zaříznuté zdivo
pórobetonové
zdivo
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Nadezdívka se ztužujícím věncem
Před prováděním krovu musí zedník provést nadezdívkové zdivo s železobetonovým
ztužujícím věncem. Na tento věnec budou osazeny a přikotveny pozednice. Bez
ztužujícího věnce by tlaky vyvolané střešní konstrukcí mohly narušit statiku zdiva.

Věnec můžeme zhotovit několika způsoby:
• Dřevěné bednění – na nadezdívku provedeme dřevěné bednění, do kterého vložíme
vyvázanou výztuž a tuto výztuž zabetonujeme betonovou směsí předepsané třídy.
Během betonáže mohou být do betonu osazeny ocelové závitové tyče, na které
tesař připevní pozednice (přichycení pozednic může být řešeno jinak např. ocelovou
pásovinou). Jestliže je potřeba zamezit vzniku tepelného mostu, je do bednění vložena
tepelná izolace.
• Keramické a pórobetonové věncovky – na nadezdívku vyzdíme věncovky. Ty nám
vytvoří prostor pro vložení ocelové výztuže a pro betonáž. Při hutnění betonové směsi
musíme pracovat opatrně, aby nedošlo k vyvalení věncovek.

Pozednice může být ukotvena:
• do ztužujícího pozedního věnce pomocí ocelových závitových tyčí,
• do nadezdívky a věnce pomocí ocelové pásoviny (u tohoto řešení pásovina vyvolává
praskliny v omítce – omítka se musí vyztužit perlinkou),
• do stropní konstrukce pomocí pásoviny (toto řešení není vhodné do půdních prostor,
které budeme využívat k bydlení).
Kotvení pozednice k věnci
pomocí závitové tyče

krokev

pozednice

Kotvení pozednice k nadezdívce
pomocí ocelové pásoviny

krokev

pozednice

závitová tyč
výztuž věnce

kotvení

beton
ker. věncovka

keramická
věncovka

nadezdívka

tepelná
izolace

stropní konstrukce

stropní konstrukce

věnec

ocelová pásovina

ker. zdivo

nadezdívka

tepelná
izolace

keramická
věncovka

věnec
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Kotvení pozednice
ke stropnímu trámu
pomocí ocelové pásoviny

krokev

pozednice

ocelová pásovina

kotvení

stropní trám

Příklady kotvení pozednic

Podpůrné pilíře
Pro podepření vazných trámů můžeme vyzdít z plných cihel podpůrné pilíře. Pilíře
vyzdíváme podle výkresové dokumentace. Nikdy nesmíme vyzdít pilíř mimo nosné
konstrukce (průvlaky, nosné zdivo).
1. vrstva

2. vrstva

300

300

1. vrstva

2. vrstva

450

450

Vazba pilíře
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ZEDNICKÉ PRÁCE PŘI PROVÁDĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH
Atika
Při stavbě plochých střech zedník provádí atikové zdivo. Materiál pro zdění musí být
kvalitní, protože atika je vystavena nežádoucím povětrnostním vlivům. Atiku vyzdíme
podle výkresové dokumentace do požadované výšky. Horní hranu atiky zpevníme
ztužujícím věncem, kterým vytvoříme správný spád atiky. Při betonáži do betonové směsi
vložíme dřevěné špalíky, které využije klempíř pro oplechování horní plochy atiky.

Atika u dvouplášťové odvětrávané střechy s krytinou z asfaltových pásů

Spádovací betony
Pro správný spád jednoplášťové ploché střechy může být vybetonována spádovací
vrstva. Beton musí být vytvořen v požadované tloušťce a sklonu podle požadavků
projektové dokumentace.
Nejprve si na konstrukci střech položíme ocelové trubky, které osadíme do spádu. Aby
nedošlo k pohybu trubek při betonáži, musíme trubky obetonovat. Mezi trubky sypeme
betonovou směs, kterou stahujeme hliníkovou stahovací latí. Trubky vyndáme z betonu
a vzniklé drážky zapravíme betonem pomocí dřevěného hladítka.
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Půdorys ploché střechy

Kontrolní otázky:
1. Popište zednické práce při provádění šikmých střech.
2. Popište zednické práce při provádění plochých střech.

Pracovní úkoly:
1. Žák provede dle výkresové dokumentace skladbu ploché střechy.
2. Žák navštíví s učitelem odborného výcviku stavbu, na které probíhá montáž krovu.
3. Žák navštíví s učitelem odborného výcviku historická místa, kde spatří různé druhy krovů.
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10 PŘÍČKY
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N1

10.1 ÚČEL A ROZDĚLENÍ PŘÍČEK

N3
N4
N

P

10.2 ZDĚNÉ PŘÍČKY
10.3 ZDĚNÍ PŘÍČEK
10.4 PŘÍČKY Z DŘEVOCEMENTOVÝCH
IZOLAČNÍCH DESEK
10.5 CELISTVÉ MONOLITICKÉ PŘÍČKY
10.6 MONTOVANÉ PŘÍČKY
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N5

N6

10.1 ÚČEL A ROZDĚLENÍ PŘÍČEK
Příčky jsou nenosné stěnové konstrukce, jejichž účelem je rozdělovat vnitřní prostory
budovy na místnosti. Mají také chránit před pronikáním hluku. Této vlastnosti příček –
přenášet zvuk v zeslabené míře – se říká neprůzvučnost.

ÚČEL PŘÍČEK
Protože u příček jde o zábranu šíření zvuku vzduchem, mluví se o vzduchové
neprůzvučnosti a vyjadřuje se stupněm vzduchové neprůzvučnosti (Rw) v decibelech
(dB).
RW = 61 dB

RW = 57 dB

Cihla plná
tl. 450 mm

Cihla plná
tl. 300 mm

RW = 30 dB

12,5 mm sádrokarotonová deska
75 mm profil c 600 mm
12,5 mm sádrokartonová deska

RW = 50 dB

Keram. blok THERM
tl. 300 mm

RW = 40 dB

12,5 mm sádrokarotonová deska
75 mm profil c 600 mm
30 mm MVD (50 mm)
12,5 mm sádrokartonová deska

RW = 42 dB

RW = 60 dB

RW = 49 dB

RW = 39 dB

Plynosylikát
tl. 300 mm

Železobeton
tl. 200 mm

Cihla plná
tl. 150 mm

Ker. příčkovka
tl. 100 mm

RW = 41 dB

12,5 mm sádrokarotonová deska
75 mm profil c 600 mm
70 mm MVD (50 mm)
12,5 mm sádrokartonová deska

RW = 47 dB

2 x 12,5 mm sádrokarotonová deska
75 mm profil c 600 mm
30 mm MVD (50 mm)
2 x 12,5 mm sádrokartonová deska

RW = 54 dB

2 x 12,5 mm sádrokarotonová deska
100 mm profil c 600 mm
100 mm MVD
2 x 2,5 mm sádrokartonová deska

RW = 62 dB

2 x 12,5 mm sádrokarotonová deska
2 x 75 mm profil c 600 mm
2 x 70 mm MVD
2 x 12,5 mm sádrokartonová deska

Vzduchová neprůzvučnost Rw u svislých zděných, betonových a sádrokartonových konstrukcí

Zvuk, který na příčku dopadá, se odráží zpět, je příčkou pohlcen, nebo se dále šíří
hmotou příčky. Část dopadajícího zvuku rozkmitá příčku a na druhé straně vyzařuje do
chráněného prostoru. Odpor proti rozkmitání příčky je rozhodující vlastností běžných
příček a závisí především na plošné hmotnosti příčky a na její skladbě a ohybové tuhosti.
Těžké příčky mají zpravidla i vyšší stupeň neprůzvučnosti.
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N2

N1

N3
N4
N

P

N5

N6

Rozklad zvukové energie dopadající na příčku:
P – příčka, N – dopadající zvuk, N1– odražený zvuk, N2 – zvuk pohlcený příčkou, N3 – zvuk šířící se hmotou
příčky, N4 – zvuk procházející příčkou vlivem rozkmitání, N5 – zvuk procházející netěsností (spáry, trhliny),
N6 – výsledný procházející zvuk

Pro bytové příčky platí neprůzvučnost nejméně 42 dB, pro mezibytové příčky nejméně
51 dB.

ROZDĚLENÍ PŘÍČEK
Podle technologie výroby a montáže se příčky rozlišují na:
• zděné z cihel,
• zděné z příčkovek,
• zděné z tvárnic a desek,
• betonované celistvé (monolitické),
• montované z celoplošných panelů nebo dílců,
• montované lehké ze sádrokartonu.
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Podle akustických vlastností mohou být příčky:
• jednoduché – jednovrstvé nebo vrstvené,
• dvojité, se vzduchovou mezerou vyplněnou izolací, pohlcující zvuk,
• kombinované, složené z jednoduché tuhé základní stěny a z akustické předstěny (na
jedné nebo na obou stranách).
Podle způsobu zabudování mohou být příčky:
• pevné, většinou těžké příčky, vyzdívané nebo montované do hrubé stavby,
• přemístitelné, zhotovené z lehkých dílců a osazované na podlahy v dokončené stavbě,
• pohyblivé po vymezené vodicí dráze (např. harmonikové příčky).
Podle přenášení tíhy na stropy a na zdi mohou mít příčky:
• spodní uložení na strop pod příčkou,
• boční uložení do zdí na obou stranách,
• kombinované uložení, kdy část příčky spočívá na stropu a část se opírá do bočních zdí,
• příčky zavěšené na strop nad příčkou (velmi zřídka).

Kontrolní otázky:
1. Jaký je účel příček?
2. Jaké jsou nejdůležitější požadavky na příčky?
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10.2 ZDĚNÉ PŘÍČKY
Mezi zděné příčky řadíme:
• příčky zděné z cihel, příčkovek a tvárnic,
• příčky z pálených tvarovek,
• příčky z pórobetonových tvárnic.

PŘÍČKY ZDĚNÉ Z CIHEL, PŘÍČKOVEK A TVÁRNIC
Příčky z plných a dutých cihel
Všechny tradiční zděné příčky se dělají mokrým procesem a jsou velmi pracné. Proto
se v hromadné výstavbě nahrazují příčkami montovanými. Mají však i své přednosti,
pro které se používají zejména v individuálních stavbách, při přestavbách, na stavbách
zemědělských a průmyslových. Rozměrově jsou nejpřizpůsobivější, jsou proto vhodné
na příčky malé i velké, rovné i zalomené. Poměrně velkou plošnou hmotností sice splňují
nároky na neprůzvučnost, vyžadují však zesílení stropní konstrukce, na kterou se budou
stavět.

Z plných nebo dutých cihel se dělají příčky:
• jednoduché,
• dvojité,
• čtvrtcihelné,
• půlcihelné.
Aby byla zajištěna stabilita nenosné zděné stěny, musí být každé zdivo dokonale
provázáno. U neprovázaného zdiva by mohlo dojít ke zhroucení celé konstrukce.
Stabilitu příčky zvýší její zakotvení do okolních konstrukcí pomocí kapes, ozubů nebo
pásové výztuže.
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F

F

Zdivo bez vazby
Vybočení přetíženého sloupce
zdicích prvků nezávazných
v okolním zdivu.

Zdivo s vazbou
Rozložení síly v provázaném zdivu

Působení síly F ve zděné příčce (jednoduché čtvrtcihelné příčky)

Jednoduché čtvrtcihelné příčky se vyzdívají z plných cihel (CP) nebo z dutých cihel
podélně děrovaných na vápenocementovou maltu (MVC). Cihly se kladou nastojato
a převazují se nejčastěji o 1/2 cihly. Jejich tloušťka včetně omítky je 95 mm, ve výkresové
dokumentaci se ale kótuje jako 100 mm.
Kotvení příček do zdí je důležité a provádí se několika způsoby:
• do průběžné drážky hluboké 1/4 cihly – používá se málo;
• do kapes hlubokých 1/4 nebo 1/2 cihly, vynechaných již při zdění; výška kapes bývá
150 až 450 mm a vzdálenost kapes od sebe je 300 až 450 mm;
• do ozubů, které jsou vyloženy 1/4 nebo 1/2 cihly; používá se nejčastěji u silně
namáhaných pilířů, které nesmějí být kapsami zeslabeny; vzdálenost ozubů je 450
nebo 600 mm;
• ocelovými kotvami tam, kde nebyly provedeny ani kapsy, ani ozuby; ocelové kotvy
(trny) jsou z betonářské oceli Ø 5,5 mm a zarážejí se do spár hotového zdiva nebo
se vkládají do bednění před betonováním pilířů a stěn ve vzdálenosti max. 600 mm.
Do zdi mají zasahovat nejméně 100 mm a do příčky 300 až 500 mm. Také se používá
pásková ocel 20 × 1 nebo 30 × 2 mm, která se k hotové zdi přistřeluje.
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strop

strop

strop

nosná zeď

2

nosná zeď

nosná zeď

1

podlaha

podlaha

podlaha

Zavázání čtvrtcihelné příčky do zdiva: a) do kapes, b) do kapes, c) do ozubů
(1 – kapsa, 2 – ozub)

Příčky velkých ploch (nad 18 m2) nebo velkých výšek a příčky oslabené rýhami nebo
zatížené těžkými předměty (knihovničkami, dřezy apod.) se vyztužují páskovou ocelí
20 × 1 mm nebo betonářskou ocelí Ø 5,5 mm, která se vkládá do každé třetí ložné spáry
a pevně se kotví do zdí. Příčky půdorysně zalomené se doporučuje v rozích zpevnit
ocelovou výztuží.
2

1

2

Kotvení páskové výztuže do
kapsy ve zdivu:
(1 – kapsa, 2 – pásková výztuž)
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Spotřeba stavebních hmot na 1 m2 příčky z cihel typu CP a CpD 2; další údaje jsou
uvedeny v následující tabulce.

Tabulka – spotřeba hmot

Dvojité čtvrtcihelné příčky
Tyto příčky se vyzdívají mezi dvěma sousedními byty. Do dutiny asi 60 mm široké se
zavěšuje zvuková izolace ze skleněných nebo čedičových vláken nebo jiná vhodná
izolace pohlcující zvuk. Od první vyzděné příčky je izolace oddělena asfaltovanou
nepískovanou lepenkou, od druhé příčky vzduchovou mezerou. Obě příčky nesmějí být
navzájem nijak pevně spojeny, aby nevznikl zvukový most, který by přenášel zvuk.

Dvojitá čtvrtcihelná příčka
a) se vzduchovou dutinou,
b) se zvukoizolační vložkou
a asfaltovanou lepenkou
1 – pískové lože,
2 – měkká izolační deska,
3 – malta,
4 – dutina,
5 – asfaltová lepenka,
6 – zavěšená tepelně izolační rohož
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Lehké sypké hmoty k vyplnění dutiny se nesmějí dusat. Do dutin je vhodné nasypat
například izolační materiál Liapor, který vytvoří zvukovou izolaci. Do dutiny ve dvojité
příčce je možno při zdění přikotvit minerální tepelně izolační desky (např. Orsil,
Rockwool).

Tepelně izolační kuličky Liapor

Od ostatních konstrukcí musí být mezibytová příčka zvlášť pečlivě oddělena zvukově
izolačním materiálem.

Půlcihelné příčky
PůIcihelné příčky se vyzdívají z plných nebo dutých cihel na vápennou maltu (MV 0,4).
Příčky oslabené rýhami a dveřními otvory se zdí na maltu vápenocementovou (MVC). Zdí
se běhounovou vazbou s přesahováním 1/2 cihly. Kotvení do kapes nebo ozubů, popř. na
trny, je podobné jako u čtvrtcihelných příček. Tloušťka příčky včetně omítky je 170 mm
(kótuje se 150 mm).
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PŘÍČKY Z PÁLENÝCH TVAROVEK
Tvarovky se převazují o půl délky příčkovky, malta se používá vápenocementová.
Keramické drážkové příčkovky mají podélné dutiny a pro lepší mechanické spojení na
styčných plochách drážku a péro nebo jen dvě drážky. Jsou větší než duté cihly, mají
tloušťku 65 mm nebo 40 mm. U tenkostěnných příček se doporučuje vložit do třetí nebo
čtvrté ložné spáry ocelovou výztuž o průměru 5,5 mm a řádně ji zakotvit do nosných zdí.
Pálené keramické tvarovky se vyrábějí v různých velikostech a tloušťkách. Je z nich
možno postavit příčky 65, 80, 100, 115 nebo 120 mm tlusté bez omítky. Známé jsou
příčně děrované tvarovky POROTHERM o velikosti 115 × 497 × 238 a 115 × 372 × 238 mm
s pérem a drážkou nebo tvarovky LIAPOR o velikosti 120 × 495 × 238 mm.

Cihly broušené POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX
určené pro omítané nenosné zdivo vnitřních příček tloušťky 115 mm

PŘÍČKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
Pórobeton je stavební materiál vyrobený z cementu, vápna, písku a vody ve formě
malty, která je vylehčena plynem, vyvíjeným pomocí hliníkové přísady uvnitř
hmoty, a vytvrzena parou pod tlakem. Příčkové desky se vyrábějí ve velikostech
598 × 100 × 150 a 598 × 500 × 100 mm.
Vazba zdiva je o půlku délky tvárnice, nejmenší přesah styčných spár je 100 mm.
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Díky stejným rozměrům a hladkému povrchu pórobetonových tvárnic se příčka
vyzdívá na tenkovrstvou maltu. K nosnému zdivu se pórobetonové příčky kotví pomocí
děrovaného pásového plechu. Povrch příčky se může opatřit tradiční omítkou nebo
tenkovrstvou natahovanou omítkou.
Nejznámější typem pórobetonových příčkových tvárnic jsou tvárnice YTONG.

Kotvení příčky ke stropu (YTONG)

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Jaké jsou výhody a nevýhody zdění příček z plných pálených cihel?
Jak se provádí kotvení zděných příček do zdí?
Jaké jsou výhody a nevýhody zdění příček z pálených tvarovek?
Jak provádíme kotvení pórobetonových tvarovek?
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10.3 ZDĚNÍ PŘÍČEK
Příčky se vyzdívají zpravidla po dokončení hrubé stavby. Nejprve je třeba připravit
pracoviště. Je nutno rozmístit truhlíky s maltou a cihly nebo jiný příčkový materiál tak,
aby podél příčky zůstal volný pracovní pruh nejméně 600 mm široký. Připraví se tři až
čtyři sloupky na rozepření mezi stropy, popř. i dveřní zárubeň.

ZALOŽENÍ PŘÍČKY
Podle stavebních výkresů se obrysy příčky narýsují na povrch stropní konstrukce a také
na nosné zdivo. Tím se zkontroluje správné vyložení ozubů nebo vynechání kapes pro
příčky. Zděné příčky jsou těžké, a proto bývají stropní konstrukce pod příčkou zesíleny.
Počítá‑li se v příčce s umístěním dveří, vyznačí se na povrchu konstrukce jejich osa.
Z hlediska zvukové izolace je důležité pružné uložení příčky vůči stropní konstrukci nad
i pod příčkou. Izoluje se proto, aby se kročejový hluk nepřenášel do příčky. Při zakládání
příčky je proto nutno rozprostřít na stropní konstrukci asi dvacetimilimetrovou vrstvu
suchého jemného písku a na ni položit pruh měkké dřevovláknité desky (hobra) nebo
jiné pružné hmoty. Na tuto zvukovou izolaci se klade pruh asfaltované lepenky a teprve
potom se začne maltovat pro příčku.
Zdí se podle šňůry natažené na straně u zedníka. Používá se hustší malta, která se
nanáší jak na ložnou spáru, tak i na čelo každé cihly před jejím osazením a přiražením
k předchozí cihle.
Zdění do prkna je osvědčený způsob, při němž se cihly nebo úzké příčkovky opírají
o prkno asi 200 mm široké, zavěšené na sloupcích. Krajní sloupky jsou umístěny asi půl
metru od zdí a jeden nebo dva sloupky uprostřed jsou pevně osazeny v příčce ve svislé
poloze a podklínovány. Po dozdění vrstvy se zavěšené prkno opatřené protizávažím
posune nahoru a zdí se další vrstva. Vodorovnost vrstev se dá snadno udržet podle vrchní
hrany prkna. Tento postup se vyskytuje již zřídka.
Kotvení příček do kapes začíná namaltováním ložné spáry kapsy. Cihla, která se zasune
do kapsy, musí být namaltována nejen na čele, ale i na obou bočních stěnách na
hloubku kapsy. Takto zakotvená příčka přenáší tíhu do zdí (je samonosná nebo částečně
samonosná).
Dveřní zárubeň – nejčastěji ocelová – se osazuje při zakládání příčky. Připevňuje se ke
dvěma svislým sloupkům. Cihly nebo příčkovky se volně zasunují do profilu zárubně
a profil se vyplní maltou.

ZEDNÍK 2 – ZDĚNÍ PŘÍČEK

Dveřní nadpraží ve čtvrtcihelných příčkách nebo v příčkách z příčkovek lze do světlosti
zárubně 800 mm provést pouhým uložením cihel do malty v nadpraží ocelové zárubně.
Při širších zárubních se do cementové malty v nadpraží vloží dva ocelové pruty
s průměrem 12 mm. Podobně je tomu v půlcihelných příčkách do světlosti zárubně
800 mm. Pro širší dveře se musí osadit prefabrikovaný překlad.
Po vyzdění poloviny výšky příčky je nutno práci přerušit a pokračovat až po částečném
zatvrdnutí malty, zpravidla druhý den, kdy se zdí z nízkého lešení. Ukončení příčky pod
stropem je nutno provést pružně vložením měkké dřevovláknité desky a pak teprve
přistoupit k uklínování úlomky cihel.
Na závěr vyškrábneme spáry zdiva a uklidíme z podlahy spadlou maltu a úlomky cihel.

Založení příčky a vyzdívání příčky (YTONG)

Kontrolní otázky:
1. Popište postup vyzdění příčky z pórobetonových tvárnic.
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10.4 PŘÍČKY Z DŘEVOCEMENTOVÝCH
IZOLAČNÍCH DESEK
Příčky jsou poměrně lehké, dobře tepelně i zvukově izolují, a jsou tedy vhodné při
adaptacích a zřizování obytných místností v podkroví. Dřevocementové desky (známé
pod názvem heraklitové) mají rozměry 2 000 × 500 mm, tzn. že jsou 1 m2 velké,
a 25 až 100 mm tlusté. Dají se snadno řezat pilou. Dělají se z nich jednoduché i dvojité
příčky.
Jednoduché příčky se vyrábějí z desek 50 až 100 mm tlustých, osazovaných na
vápenocementovou maltu. Na rozích se desky sbíjejí pozinkovanými drátěnkami
s plechovou podložkou. Do zdí se kotví do drážek nejméně 30 mm hlubokých. Spáry
se bandážují, tj. překrývají se 80 až 100 mm širokým pruhem juty (pytloviny) nebo
drátěného pletiva, aby omítka ve spárách nepraskala. Juta se zatlačí do tenké vrstvy
malty nahozené na spáry. Výhodnější je potáhnout celou plochu příčky pozinkovaným
drátěným pletivem. Stabilita příčky s čerstvou maltou i její svislost se zajišťuje sloupky
vzdálenými od sebe 2 m. K nim se desky dočasně přivazují. Sloupky se odstraňují až po
zatuhnutí malty ve spárách i na omítkovém postřiku na obou stranách. Před omítáním se
desky nesmějí máčet.

Realizace z dřevocementových desek
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Dvojité příčky se dělají pro zvýšení tepelné izolace buď z dřevocementových desek
přibíjených na dřevěnou kostru, nebo z tlustších desek, kdy se na dokončenou
jednoduchou dřevocementovou stěnu přibije asfaltovaná lepenka a těsně k ní se přizdívá
druhá stěna.

Kontrolní otázky:
1. Na jakou maltu se zdí příčky z dřevocementových izolačních desek?
2. Jak se spojují desky v rozích?
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10.5 CELISTVÉ MONOLITICKÉ PŘÍČKY
Monolitické příčky se zhotovují na stavbě buď dusáním – příčky železobetonové, nebo
nahazováním na pletivo – příčky vápenosádrové. Oba druhy jsou vhodné jen pro
zvláštní případy (pro adaptace apod.).

ŽELEZOBETONOVÉ PŘÍČKY – MONIÉRKY
Moniérova příčka – moniérka se betonuje do bednění, jehož jedna strana se provede
na celou výšku místnosti, kdežto druhá se doplňuje postupně. Příčka je vyztužena
vodorovně i svisle betonářskou ocelí Ø 5,5 až 8 mm ve vzdálenostech 300 mm. Pruty
zakotvené do stěn i stropů se v místě křížení svazují drátem nebo se svařují. Po
odbednění je nutno příčku omítnout. Tloušťka příčky z lehčeného betonu je nejméně
80 mm, z těžkého betonu min. 50 mm. Na prostupy potrubí příčkou nebo na rýhy je
třeba pamatovat vložením truhlíků nebo látek do bednění. Před betonováním se musí
bednění řádně navlhčit. Příčky jsou pevné, únosné a vzdorují bočním tlakům.

VÁPENOSÁDROVÉ PŘÍČKY – RABICKY
Vápenosádrová Rabitzova příčka – rabicka se dělá 30 až 50 mm tlustá, a to
nahazováním nebo vtíráním malty na pozinkované pletivo. Pletivo se napíná na kostru
z betonářské oceli Ø 8 až 10 mm. Vzdálenost vodorovných i svislých prutů je 600 až
800 mm, v místě křížení se pruty svazují nebo svařují. Pozinkované (rabicové) pletivo
o tloušťce drátu 0,8 mm má oka velikosti 15 × 15 mm. Vhodné je šestiúhelníkové nebo
keramické pletivo, popř. i jiné pletivo, které odolává korozi, protože sádra v maltě přijímá
ve zvýšené míře vlhkost ze vzduchu. Pletivo se napíná shora dolů. Mezi jednotlivými
pruhy rabicového pletiva se ponechá mezera široká 80 až 100 mm, která se při sešívání
pruhů stáhne.
Vápenosádrová malta se připravuje tak, že se v truhlíku odsune vápenná malta k jedné
straně a do uvolněného prostoru se nalije voda se slabým klihovým roztokem, který
zpomaluje tvrdnutí sádry. Do vody se zvolna sype sádra, která klesá ke dnu. Když se na
hladině objeví sádrové ostrůvky, nechá se malta chvilku stát, pak se rozmíchá a nakonec
promíchá s odsunutou vápennou maltou.
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Dříve se do malty přidávala sekaná koudel nebo zvířecí chlupy, aby se dosáhlo větší
vaznosti. Povrch příčky se dokončuje sádrovým štukem. Příčka je vhodná jen do suchého
prostředí.
Uvedené celistvé příčky jsou historické technologie, v dnešním stavitelství zapomenuté.

Kontrolní otázky:
1. Jaký je rozdíl ve zhotovení Moniérovy a Rabitzovy příčky?
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10.6 MONTOVANÉ PŘÍČKY
Montované příčky jsou výhodné pro zrychlení pracovního postupu na stavbě, protože
největší podíl pracnosti byl přesunut do výroben.

PŘÍČKY Z CELOSTĚNNÝCH PANELŮ
Celostěnové příčkové panely o tloušťce 60 až 80 mm se vyrábějí v panelárnách
z normálních nebo z lehkých betonů. Jsou vyztuženy svařovanou sítí z oceli Ø 2,5 mm
a s oky 150 × 150 mm. Sítě jsou uloženy buď uprostřed příčky, nebo u obou povrchů.
Kromě této sítě bývá zabudována ještě transportní výztuž a závěsná oka. Příčky jsou
buď plné, nebo se zabudovanými zárubněmi, uvnitř jsou opatřeny elektroinstalací a mají
upravený povrch. Na stavbě se osazují jeřábem současně s montáží nosných stěn před
osazováním stropních panelů. Patří tedy do prací hlavní stavební výroby (HSV).
Při osazování příčky se používají dvě dvojice dřevěných klínů, na které se panel posadí
a výškově urovná. Ložná spára pod panelem se zaplní betonem a po zatvrdnutí se klíny
odstraní. Svislou plochu panelu je třeba zajistit dvěma páry trubkových vzpěr. Panel
se kotví přivařením ocelových příložek, spojujících závěsná oka příčky, nebo svařením
kotevní výztuže s oky nebo s výztuží nosných panelů. Toto tuhé spojení s nosnými
konstrukcemi přenáší hluk a otřesy do příček a snižuje jejich neprůzvučnost. Příčky
z celostěnových panelů jsou vhodné pro hromadnou výstavbu panelových domů
s malým nebo středním rozponem nosných zdí.

PŘÍČKY Z PÓROBETONOVÝCH DÍLCŮ
Pórobetonové dílce na výšku podlaží se při montáži sestavují vedle sebe a kotví se ke
stropu i k podlaze. Jsou 600 mm široké, 2 570 až 3 000 mm vysoké a mají různé tloušťky;
pro ruční montáž nejčastěji 75 nebo 80 mm. Na stavbu se dodávají na dřevěných
podložkách převázaných ocelovými pásky a jsou chráněny fólií proti dešti, neboť jsou
velmi nasákavé. V paketech je 8 až 10 pórobetonových dílců, které je nutno dopravit
jeřábem do podlaží před osazením stropů.
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Pórobetonové příčkové dílce jsou poměrně křehké a jsou opatřeny jen dopravní výztuží.
Montáž dílců se provádí ručně pomocí Iopatkovitě rozšířených pák, a to před omítáním
nebo po omítkách. Na pomocné sloupky, rozepřené mezi stropy, se dole i nahoře
připevní vodicí latě, ke kterým se dílce přirážejí. Na styčné plochy dílců se nanese tmel
nebo jemná vápenocementová malta v tloušťce asi 5 mm. Spáry se zajišťují šikmo
zaraženými hmoždinkami 40 × 40 mm z vlnitého pozinkovaného plechu. U stropu se
dílce zasunují do lišty tvaru п z pozinkovaného plechu, přistřeleného do stropního
panelu. Mezi lištou a dílcem je vůle asi 10 mm, vyplněná pružnou vložkou. U podlahy se
dílce staví na dvojice klínů, které se odstraní po dobetonování a zatvrdnutí spáry pod
dílcem.
Při osazování ocelových dveřních zárubní se pórobetonové dílce zasunují do stojky
zárubně. Dílec nad zárubní se získá přiříznutím z normálního dílce. Povrchové úpravy se
dělají jen tenkovrstvé, buď štěrkovými (nástřikovými) hmotami, nebo se navlhčené dílce
potahují štukem.

PŘÍČKY ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK
Sádrokartonové příčky se skládají z nosné konstrukce provedené z ocelových
pozinkovaných profilů či ze dřeva a opláštěné přišroubovanými sádrokartonovými
deskami. Opláštění je možno provést v jedné nebo ve dvou vrstvách. Konstrukci je
možno považovat za nosnou po opláštění. Ve vnitřním prostoru příčky mohou být
umístěny materiály zvyšující hodnoty protipožární, zvukové a tepelné izolace. Prostor
může být také využit pro rozvody instalací vody, elektrické energie nebo kanalizace.
Při dvojitém opláštění je zaručena jistota před průrazem míčem (např. u tělocvičen).
U průběžných příček je nutno provádět dilatační spáru vždy po 15 metrech.
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Montáž sádrokartonové akustické příčky (Rigips)

KOMBINOVANÉ PŘÍČKY
Z hlediska zvukové izolace se kombinované příčky skládají z tuhé stěny a z akustické
předstěny. Kombinace může být různá. Např. k půlcihelné příčce se z jedné nebo z obou
stran přibíjejí na latě dřevocementové desky, které se omítají, nebo se na husté laťování
šroubují příslušnými vruty sádrokartonové desky 12,5 mm tlusté. Mezera mezi latěmi
se může vyplnit deskami z minerálních vláken. Podobně je možno provádět kombinaci
s příčkami betonovými, pórobetonovými, sádrovými aj.

Kontrolní otázky:
1. Kde se vyrábějí příčky z celostěnných panelů a jak se osazují na stavbě?
2. Popište postup montáže sádrokartonové příčky.
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Pracovní úkoly:
1. Žák provede vytyčení a založení zděné příčky podle výkresové dokumentace.
2. Žák provede vyzdění příčky typu POROTHERM a YTONG.
3. Žák provede montáž sádrokartonové příčky.
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neoprenová
vrstva
prefabrikovaný
nosník

podesta jako prefabrikát

11.1 ROZDĚLENÍ SCHODIŠŤ
Schodiště je konstrukce spojující jednotlivá podlaží budovy tak, aby umožňovala
osobám pohodlný a bezpečný výstup a sestup s ohledem na druh provozu včetně
přemísťování předmětů a zařízení. Má být snadno přístupné, dostatečně široké, dobře
osvětlené a větrané, snadno čistitelné, nehořlavé a má odolávat opotřebování.
Schodiště slouží také k překonávání výškových terénních rozdílů.

Schodiště můžeme rozdělit podle několika kategorií:
• funkce,
• umístění,
• půdorysného tvaru,
• smyslu výstupu,
• materiálu,
• konstrukce,
• sklonu schodišťového ramene.

ROZDĚLENÍ SCHODIŠŤ PODLE KATEGORIÍ
Podle funkce rozdělujeme schodiště na:
• hlavní: základní vertikální spojení v objektu,
• vedlejší: další schodiště z důvodů provozních, bezpečnostních apod.,
• vyrovnávací: k vyrovnání různých výšek ve stejném podlaží.
Podle umístění rozdělujeme schodiště na:
• vnitřní: uvnitř budovy,
• vnější: vně budovy, nechráněné proti povětrnosti.
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Podle materiálu:
• z přírodního kamene,
• z cihel,
• z betonu,
• z oceli,
• z jiných materiálů.
Podle sklonu schodišťových ramen dělíme schodiště na:
• rampová, se sklonem od 10° do 20°; výšky stupňů jsou 80–130 mm,
• mírná, se sklonem od 20° do 25°; výšky stupňů jsou 130–150 mm,
• běžná, se sklonem od 25° do 35°; výšky stupňů jsou 150–180 mm,
• strmá, se sklonem od 35° do 45°; výšky stupňů jsou 180–250 mm,
• žebříková, se sklonem od 45° do 60°.
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Rozdělení schodišť podle typu ramene (půdorysného tvaru):
• s rameny přímými: výstupní čára je přímka,
• s rameny zakřivenými: výstupní čára je křivka,
• s rameny smíšenými: výstupní čára je složena z přímek a křivek.
Podle smyslu výstupu:
• přímá: výstup z podlaží je přímý,
• pravotočivá: vystupující osoba zatáčí doprava,
• levotočivá: vystupující osoba zatáčí doleva.
Schodiště s přímými rameny
mezipodesta

jednoramenné
přímé schodiště

jednoramenné s mezipodestou

dvouramenné protiběžné
pravotočivé schodiště
s mezipodestou

tříramenné s rovnými stupni
tříramenné větvené
dvouramenné přímočaré
s mezipodestou

Typy schodišť podle půdorysného uspořádání ramen
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Točité schodiště

točité schodiště se schodišťovým zrcadlem
jako jednoramenné levotočivé schodiště

vřetenové schodiště jako jednoramenné
levotočivé schodiště

Schodiště smíšené – s přímými a kosými stupni

jednoramenné pravotočivé
schodiště u nástupu
otočené o 1/4

jednoramenné u výstupu s ukončujícími
zkosenými stupni

jednoramenné
polotočivé schodiště
levotočivé
jednoramenné pravotočivé
schodiště otočené dvakrát o 1/4

Typy schodišť podle půdorysného uspořádání ramen
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jednoramenné s nástupnými
i ukončujícími stupni zkosenými

jednoramenné levotočivé
smíšené
jednoramenné točité
o 3/4 otočené schodiště
levotočivé

Podle konstrukce:
• s plně podporovanými stupni (pažená, podezděná, desková),
• s dvoustranně, jednostranně nebo osově podporovanými, zavěšenými nebo
vetknutými stupni.

SCHODIŠTĚ
Obrázky schodišť podle konstrukčního uspořádání a způsobu podporování nebo zavěšování
schodišťových stupňů:

S plně podporovanými stupni

Podezděné stupně

S oboustranně podporovanými nebo zavěšenými stupni

Deskové
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Vřetenové

Schodnicové

Se zavěšenými stupni

Se stupni jednostranně vetknutými do nosných stěn

Visuté
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Se zvláštními stupni

Eskalátory

Pažená schodiště
Pažená schodiště jsou schodiště se stupni vytvořenými úpravou a zapažením sklonitého
terénu. Jsou to schodiště převážně venkovní, která se navrhují obvykle v zahradách,
parcích, na sportovních stadiónech apod.
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Podezděná schodiště
Podezděná schodiště mají stupně plně podepřené po celé spodní ploše. Tato schodiště
se navrhují převážně jako schodiště vnější s malým počtem stupňů.

Desková schodiště
Desková schodiště jsou nejčastějším typem železobetonových montovaných
a monolitických schodišť. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska s výztuží
kladenou ve směru výstupu. Deska je buď vetknutá do podesty a mezipodesty, nebo je
spojitě zalomená a sama podepírá podesty. Výhodou tohoto typu schodiště je volnost
prostoru, protože odpadají schodišťové zdi. Zároveň v tomto případě není nutná
konstrukce podestového trámu a tím se „vyčistí“ podhled schodišťových ramen.

Schodnicová schodiště
Schodnicová schodiště jsou nejčastějším typem dřevěných a kovových schodišť. Nosnou
část, která přenáší zatížení do podpor, tvoří tzv. schodnice. Schodnice ve schodišti může
být buď jedna, nebo jich může být více.
Podepření schodnicemi má několik variant:
• schody podepřené na vnitřní straně schodnicí a na vnější straně schodišťovou zdí,
• schody na obou stranách do schodnic,
• schody jen s jednou střední schodnicí,
• schody celoplošně podepřené deskou se schodnicí.

Vřetenová schodiště
Jsou v místě schodišťového zrcadla podepřená svislou střední stěnou – „vřetenovou
zdí“. Jednotlivé stupně mohou být oboustranně podepřené nebo vetknuté na vnitřní
straně do vřetenové zdi a na vnější straně zůstávají volné. Na místě zdi může být
i kruhový ocelový dřík, který je pevně uchycen k podkladu a jednotlivé ocelové stupně se
šroubovitě vinou kolem dříku až do potřebné výšky.

Visutá schodiště
Visutá schodiště jsou charakterizována schodišťovými stupni jednostranně vetknutými
do schodišťových stěn nebo schodnic. Stupně mají volné konce krakorcově vyložené.
Visutá schodiště jsou pracná, neboť jednotlivé stupně se osazují současně s vyzdíváním
schodišťových zdí nebo dodatečně do vynechaných kapes. Volné konce stupňů se musí
podpírat po celou dobu hrubé stavby.
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Zavěšená schodiště
Používají se do reprezentačních prostor a jsou zajímavá svou estetickou a konstrukční
hodnotou. Jednotlivé stupně jsou zavěšené na ocelových táhlech a musí se vždy
překrývat o 8 až 10 centimetrů. Dva stupně za sebou jsou tedy připevněny na jednom
táhle, čímž se zajišťuje jejich tuhost v podélném směru. Ze stejného důvodu musí
být první a poslední stupně pevně připevněny do podest. Stupně bývají nejčastěji
bez podstupnic a jsou z dubového dřeva, železobetonu, kamene nebo skla. Výhodou
zavěšených schodišť je jejich jednoduchá a zajímavá konstrukce, nezávislost na nosných
prvcích domu a zatraktivnění obytného prostoru.

Kontrolní otázky:
1. Jaké je rozdělení schodišť podle sklonu?
2. Jaké je rozdělení schodišť podle typu ramene?
3. Co je to vřetenové schodiště?

ZEDNÍK 2 – ROZDĚLENÍ SCHODIŠŤ

11.2 ČÁSTI SCHODIŠTĚ

NÁZVY HLAVNÍCH ČÁSTÍ
Schodiště se skládá ze schodišťových ramen a z podest.
Schodišťové rameno je konstrukce, která spojuje dvě různé výškové úrovně a má
nejméně tři schodišťové stupně. První rameno v každém podlaží je nástupní, poslední
rameno je výstupní. Pokud jsou mezi ně vložena další ramena, nazývají se mezilehlá.
Schodišťová ramena jsou vytvářena řadou schodišťových stupňů.
Podesta je plošná vodorovná konstrukce mezi schodišťovými rameny. Podesta
umístěná v úrovni podlaží se nazývá podlažní, podesta mezi schodišťovými rameny je
mezipodlažní.
Volný prostor ohraničený schodišťovými rameny a odpočívadly téhož schodiště je
schodišťové zrcadlo.
Celý komunikační prostor ohraničený schodišťovými zdmi a vymezený schodištěm se
nazývá schodišťový prostor.
Myšlená čára schodiště, na níž mají všechny stupně téhož ramena stejnou šířku, je
výstupní čára. U schodišť s přímými rameny leží v ose ramena, u schodišť se zakřivenými
rameny tvoří křivku ležící ve vzdálenosti 300 až 400 mm od vnějšího okraje ramena.
7
1
3

2
4

Hlavní části schodiště
1 – podesta,
2 – mezipodesta,
3 – nástupní rameno,
4 – výstupní rameno,
5 – podestový nosník,
6 – podestová deska,
7 – schodišťová zeď

5
6

2
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Základní pojmy
Čela stupně – dvě boční plochy schodišťového stupně, z nichž mohou být viditelné buď
obě, nebo jen jedna, nebo žádná.
Mezilehlá ramena – všechna ostatní ramena.
Madlo – bezpečnostní prvek, který se umisťuje buď přímo na schodišťovou zeď, nebo na
zábradlí.
Nástupní rameno – první rameno v každém podlaží.
Podesta (odpočívadlo) – vodorovná deska, která spojuje jednotlivá schodišťová ramena
nebo šikmé rampy.
Podesta hlavní (podlažní) – nachází se v úrovni výšky podlaží a je místem spojení směrů
pohybu.
Podesta vedlejší (mezipodlažní) – je umístěna mimo výškovou úroveň jednotlivých
podlaží.
Podchodná výška – svislá vzdálenost mezi hranou schodišťového stupně na výstupní
čáře a konstrukcí nebo podhledem nad touto hranou.
Podstupnice – přední svislá plocha schodišťového stupně.
Průchodná šířka – vzdálenost dvou konstrukcí ve schodišťovém prostoru, které nejvíce
omezuje průchodnost schodišťových ramen.
Průchodná výška – vzdálenost na kolmici mezi výstupní čárou a konstrukcí nebo
podhledem nad ní.
Schodišťová zeď – svislá obvodová zeď, která ohraničuje schodišťový prostor.
Schodišťové rameno – prostorový prvek sestávající z jednotlivých schodišťových
stupňů, jenž spojuje dvě různé výškové úrovně, včetně nosné konstrukce, které podpírají
samostatné stupně.
Schodišťové stupně – jednotlivé prvky schodišťového ramene, které mají svou výšku
a šířku (skládají se ze stupnice a podstupnice).
Schodišťový prostor – prostor v budově k vertikálnímu propojení jednotlivých podlaží
pomocí vlastního schodiště.
Schodnice – nosná část schodišťového ramene. Je šikmo uložená a podepírá jednotlivé
stupně (může být buď jedna středová, nebo dvě boční).
Sklon schodišťového ramene – poměr stoupání, který je vyjádřen úhlem sevřeným
mezi půdorysnou rovinou a výstupní čarou.
Stupeň jalový – první stupeň ve schodišťovém rameni, který je celý uložen v rovině
nástupní podesty (nemá vlastní výšku).
Stupeň nástupní – první stupeň ve schodišťovém rameni, které nemá jalový stupeň (má
vlastní výšku).
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Stupeň ukončující – poslední stupeň ve schodišťovém rameni, jenž má svoji výšku
a jehož stupnice je na stejné úrovni jako mezipodesta nebo výstupní podesta.
Stupeň výstupní – běžný stupeň, který je uložen mezi nástupním (případně jalovým)
stupněm a stupněm ukončujícím.
Stupnice – horní plocha schodišťového stupně.
Výstupní čára – čára spojující všechny přední hrany schodišťových stupňů, umísťuje
se do osy výstupu. Začíná na hraně nástupního stupně a končí na hraně ukončujícího
stupně.
Výstupní rameno – poslední rameno v každém podlaží.
Zrcadlo – prostor, který vznikne mezi schodišťovými rameny, která neleží těsně vedle
sebe (nevzniká, jsou‑li ramena přimknuta k sobě).

Kontrolní otázky:
1. Popište hlavní části schodiště.
2. Co je to výstupní čára?
3. Jakou výšku má jalový stupeň?
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11.3 ROZMĚRY SCHODIŠTĚ

Průchodná šířka
Průchodná šířka schodišťového ramena má být dvojnásobkem průchodu dospělého
člověka, tj. 0,55 m (1,1 m). Pouze u rodinných domků lze průchodnou šířku
schodišťového ramena navrhnout 0,9 m. Průchodná šířka podest je nejméně tak velká
jako průchodná šířka schodišťového ramena.

Podchodná výška
Podchodná výška je svislá vzdálenost hrany schodišťového stupně a podhledu
konstrukce ležící bezprostředně nad schodišťovým ramenem. Nejmenší přípustnou
podchodnou výšku (V) a nejmenší vzdálenost (D) konstrukce ležící nad schodišťovým
ramenem, měřenou kolmo ke spojnici předních hran stupňů, určují vzorce.
Přičemž:
Minimální podchodná výška h1 schodiště měřená na svislici je 2 100 mm
Minimální průchodná výška h2 schodiště měřená na kolmici je 1 900 mm.

Schodišťová ramena i podesty musí být na volných stranách opatřeny zábradlím, které je
tvořeno konstrukcí a madlem. Výška zábradlí, měřená svisle od přední hrany stupně po
horní hranu madla, bývá 900 až 1 100 mm. U oboustranně obezděných schodišťových
ramen má být alespoň na jedné straně osazeno madlo, a to ve stejné výšce jako zábradlí.
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Počet stupňů
V rodinném domě může být v jednom rameni bez mezipodesty max. 18 schodišťových
stupňů. V bytových domech může být v jednom rameni bez mezipodesty max. 16
schodišťových stupňů a v občanských stavbách je počet stupňů stanoven podle účelu
stavby.
V případě, že počet schodišťových stupňů je větší, než umožňuje norma, musí mít
schodiště mezipodestu.

Rozměry stupňů
Stupně musí být dimenzovány tak, aby umožňovaly přirozený pohyb. Rozměry stupňů se
odvodí z rozměrů schodiště. U točitého schodiště jsou nutné odpovídající korekce.
Výška stupňů je vodorovný rozměr u, o který přečnívá přední hrana stupně přes šířku
nášlapné plochy stupně, ležícího pod ní.
Šířka stupně je svislý rozměr mezi nášlapnými plochami dvou na sebe navazujících
stupňů.
Poměr stoupání je vodorovný rozměr a, měřený mezi dvěma předními hranami dvou na
sebe navazujících stupňů schodiště.
Podříznutí označuje poměr mezi výškou a šířkou stupně (s/a). Je to rozměr pro sklon
schodiště.

výška
stupnice s

šířka
stupnice
a

podříznutí u

Rozměry schodiště

Šířka stupně má být mezi 250 a 320 mm. V případě šířky stupně menší než 260 mm je za
účelem zvětšení nášlapné plochy možné podříznutí až 30 mm. U masivních kamenných
schodů lze odpovídajícího zvětšení nášlapné plochy dosáhnout vytvarováním nebo
zkosením.
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Poměr stoupání je udáván jako poměr mezi výškou stupňů a šířkou stupňů v cm nebo
v mm. Podle toho odpovídá stoupání poměru 178/274 – schodiště má výšku stupně
178 mm a šířku stupně 274 mm. Při výpočtu těchto rozměrů se vychází z průměrné délky
kroku dospělého člověka při normální chůzi po rovině, která činí 630 mm.
Rozměry stupňů se vypočítají podle pravidla rozměru kroku:

2 s + a = 630 mm

dvě výšky stupňů + šířka stupňů = lidský krok

a = 630 mm – 2 s

šířka stupňů = lidský krok – dvě výšky stupňů

Příklad:
a = 630 mm – 2 × 170 mm
a = 290 mm

Schodiště s poměrem stoupání 170/290 jsou nejbezpečnější a nejpohodlnější.

Výpočty rozměrů schodiště
Rozměry schodišťových stupňů se stanovují výpočtem. Kromě toho je nutno určit šířku
schodišťového ramene a průchodnou výšku schodiště.
Výpočty konstrukcí schodišť se provádí ve třech etapách. Nejdříve se určí výška stupňů
(s), potom šířka stupně (a) a poté délka ramene. Přitom je nutno dbát na to, aby rozměry
stupňů v rámci jednoho ramene schodiště byly na výstupní čáře stejné.
Pro výpočet rozměrů jednotlivých stupňů je nutno brát v úvahu konstrukci podlahy
spodního a horního stropu. Vypočítané rozměry jsou konečné rozměry stupňů. Při
výrobě jsou nicméně nejdříve potřebné rozměry hrubé stavby. Tyto se vypočítají
z konečných rozměrů odečtením tloušťky podlahy.
U schodišť jsou předepsány minimální rozměry pro užitnou šířku stupně. Podle normy
ČSN 73 4130 pro hlavní schodiště a chodby v rodinném domě musí být nejmenší
průchodná šířka 900 mm a 1 100 mm pro stavby ubytovacích zařízení. Pro šířky stupňů
ve veřejných budovách, např. školách, nemocnicích apod., platí speciální předpisy.
Aby bylo umožněno bezpečné procházení schodiště, musí být nejmenší podchodná
výška 2 100 mm. Veškeré stavební díly, které leží nad schodištěm, např. stropy, trámy
nebo ramena schodišť, nesmí podchodnou výšku snižovat.
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Půdorys a řez přímého schodiště

Kontrolní otázky:
1. Jaký je maximální počet stupňů v jednom rameni u schodiště bez mezipodesty?
2. Jaká je minimální průchodná šířka ramene schodiště v rodinných domech?
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11.4 KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ

KAMENNÁ SCHODIŠTĚ
Kamenná schodiště se rozlišují podle druhu stupňů a jejich konstrukce. Aby byla
zajištěna bezpečnost při jejich použití, musí být opatřena zábradlím.

Schodišťové stupně
Schodišťové stupně mohou být vyrobeny z různých materiálů a mohou mít nejrůznější
tvar.
Kamenné stupně musí být odolné proti oděru, skluzu a jejich údržba musí být snadná.
Jsou‑Ii umístěny venku, musí být odolné proti povětrnostním vlivům. Pro schodišťové
stupně je vhodný přírodní kámen, beton a betonové výrobky s příslušně upraveným
povrchem, vhodný je i kabřinec. Betonové stupně lze obkládat keramickými dlaždicemi
a kabřincovými obkládačkami. Rozhodujícím kritériem pro volbu materiálu stupňů je
druh konstrukce schodiště, jeho použití, umístění a tvar průřezu stupně.
Podle tvaru příčného průřezu se u stupňů rozlišují plné, trojúhelníkové nebo klínové
stupně, zalomené stupně, deskové stupně a stupně ze stupnic a podstupnic.
Plné stupně mají pravoúhlý průřez. Stupně získají příjemnější vzhled, jestliže jsou styčné
plochy vytvarovány a šikmě podříznuty. Vyšší stupeň přesahuje vždy o přibližně 30 mm
přes stupeň ležící pod ním. Stupně neleží bezprostředně na sobě, nýbrž je odděluje
3 mm silná maltová spára.
Trojúhelníkové (snímané) a klínové stupně (částečně snímané) mají zkosenou spodní
plochu a na spodní hraně styčné plochy mají přibližně 30 mm hlubokou, tupoúhlou
drážku, která zabrání sklouzávání stupňů.
Zalomené stupně mají průřez tvaru L a existují jako visuté nebo stojaté. V případě
visutých stupňů tvoří většinou podříznutá styčná plocha jeden celek s nášlapnou
plochou ležící nad ní. Stojící zalomené stupně sestávají z jedné nášlapné desky
a následné styčné plochy. Přitom může být přechod z nášlapné plochy ke styčné zaoblen.
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Visuté zalomené stupně

Stojící zalomené stupně

Druhy stupňů podle příčného průřezu
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d
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nášlapné
desky
podpěrné
desky
Deskové stupně

Nášlapné a podpěrné desky

Druhy stupňů podle příčného průřezu

Deskové stupně vytvářejí ramena schodišť s otevřenými styčnými plochami. Tloušťka
desek závisí na druhu konstrukce schodiště a na rozpětí stupňů.
Nášlapné a podpěrné desky se pokládají na betonové schody uložené v maltě. Nášlapné
desky jsou silné 30 mm až 50 mm, podpěrné desky přibližně 20 mm. Na styčné ploše
přesahují nášlapné desky 30 mm až 40 mm přes podpěrné desky. Desky mohou být
z přírodního kamene nebo betonových výrobků.

ZDĚNÁ SCHODIŠTĚ
Schodiště mohou být zděna z přírodního kamene nebo kabřince. Rovněž mohou být
vyrobena jako podezděná schodiště.
Schodiště z přírodního kamene se vyskytují u vchodů do objektů nebo jako schodiště
v exteriérech. Jako zdicí prvky se používají opracované přírodní kameny nebo
průmyslově vyráběné desky či plné stupně z přírodního kamene. Stupně na venkovních
schodištích by měly mít vždy spád směrem k nástupní hraně, aby mohla dešťová
voda odtékat a nedocházelo ke vzniku náledí. Kamenné stupně mohou být uloženy
na pískovém nebo štěrkovém lůžku. Výhodnější než písková nebo štěrková lůžka jsou
základy z prostého nebo vyztuženého betonu. Stupňovitě odkopaná půda musí být
zhutněna, aby se zabránilo sedání.
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přírodní kámen
pískové lůžko

rostlá, neporušená zemina
Schodiště z přírodního kamene na pískovém loži

Schodiště z přírodního kamene na pískovém loži
Použijí‑Ii se pro nástupní plochy desky z kamenických výrobků, podezdí se tyto na
styčných plochách s přírodními kameny a zbytek stupně se zabetonuje.

přírodní kámen – nástupní desky
přírodní kámen – podstupnice
prostý beton

rostlá,
neporušená
zemina
Schodiště z přírodního kamene na prostém betonu

Schodiště z přírodního kamene na prostém betonu
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Plné stupně z přírodního kamene mohou být uloženy na bočně založených základových
pásech, které jsou mrazuvzdorné. Jsou‑Ii boční základy pod nástupním stupněm
navzájem spojeny příčně umístěným základem, mělo by být pamatováno na drenáž
k odvádění případné prosakující vody. Aby plné stupně neležely volně, doporučuje se
volný prostor pod stupni zasypat.
zásyp štěrkem
přírodní kámen – plné
stupně

boční
základový
pás,
odstupňovaný

obklad
deskami

drenážní
potrubí
rostlá, neporušená zemina

Plné stupně uložené po obou stranách na přírodním kameni

Plné stupně uložené po obou stranách na přírodním kameni
Stupně z kabřince se vyzdívají tenkostěnnými a obyčejnými zdicími prvky podle
pravidel vázání. Kabřinec přitom tvoří zpravidla jen obložení stupňů. Většinou se zdí na
odstupňovaných železobetonových schodišťových ramenech jako řada vazáků nastojato
cementovou maltou. Kabřincová schodiště, která navazují na pohledové zdivo, je nutno
přizpůsobit vazbou a výškou vrstvám pohledového zdiva.

řada vazáků
nastojato

Vazba stupňů
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řada vazáků
nastojato

Podezděná schodiště jsou tvořena plnými stupni, které leží po obou stranách na zdivu.
Tento konstrukční způsob je vhodný pro schodiště domovních vchodů a pro sklepní
schodiště. Základ podezdívky musí ležet v bezpečné nezámrzné hloubce a na nosném
podkladě. Schodiště by jinak sedalo odlišně než celý objekt a mohlo by dojít k jeho
utržení. U vstupního schodiště
do domu
s malým
počtem
schodů tomu lze zabránit i tím,
Kabřincové
schodiště
– vazba
stupňů
že bude podezdívka nesena konzolami venkovní sklepní stěny.

konzoly
podezdívka
Vazba stupňů z kabřincových cihel

DESKOVÁ SCHODIŠTĚ
Desková schodiště sestávají z šikmých železobetonových desek, které se zhotovují na
staveništi z monolitického betonu nebo se osazují jako prefabrikovaný stavební díl.
Povrchová plocha probíhá buď paralelně ke spodní ploše, nebo může být provedena
stupňovitě. Šikmé schodišťové desky se osazují prefabrikovanými klínovými schody.
Stupňovitě vybetonovaná desková schodiště se obkládají zpravidla stupnicemi
a podstupnicemi, zavěšenými nebo stojatými zalomenými stupni či kabřincovými
obkladačkami jako konečný obklad.
Zvláštním případem deskového schodiště je železobetonové prefabrikované
schodiště (Iamelové schodiště). U tohoto druhu je schodišťové rameno zhotoveno
z prefabrikovaných lamel o šířce kolem 160 mm. Lamely jsou zpravidla duté a lze je díky
jejich nízké hmotnosti osazovat ručně.
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schodišťová deska
s nabetonovanými
klínovými stupni
podstupnice
stupnice

klínový stupeň
schodišťová deska
pomocná čára

Deskové schodiště se stupnicemi a podstupnicemi

lamely

dutý
prostor

Lamelové schodiště

Prefabrikovaná železobetonová schodiště sestávají ze schodišťového ramene nebo
ze schodišťového ramene s jednou či se dvěma podestami. Je‑Ii schodišťové rameno
dodáváno jako prefabrikát, jsou jeho konce zhotoveny tak, že je lze uložit na podestu
nebo podestový trám.
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klínové stupně

prefabrikovaná schodišťová
deska se stupňovitou
povrchovou plochou

prefabrikovaná
schodišťová deska

zalomené
stupně

podestový
prefabrikovaný nosník
podesta z monolitického betonu

podesta jako prefabrikát

prefabrikovaná
schodišťová
deska
s podestou

neoprenová
vrstva
prefabrikovaný
nosník

Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen

Je‑li prefabrikát tvořen schodišťovým ramenem a podestou, osazuje se převážně na
konzole ve schodišťové zdi nebo se prefabrikát uloží např. pod nástupním schodem na
hotový trám. Jako izolace proti kročejovému hluku se používá neoprenová fólie, která se
umístí mezi schodišťovou desku a trám.
Takové izolační vrstvy proti hluku se používají u monolitických schodišť. Podesty
a schodišťová ramena jsou uloženy bodově. Tyto body mohou být vytvořeny jako hlavy
nosníků a od nosné stěny je lze oddělit bedněním z plastické hmoty podobné gumě.
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SCHODNICOVÁ SCHODIŠTĚ
Schodnicová schodiště mohou být podporována na obou koncích schodnicemi,
případně jsou stupně podporované na jedné straně schodnicí a na druhé straně
schodišťovou zdí, třetí variantou je podpora stupňů na jedné středové schodnici.
V případě prefabrikovaného schodiště jsou stupně po stranách ohraničena
železobetonovými schodnicemi ve tvaru L. Schodnice jsou ve spodní části rozšířeny
o 50 mm až 60 mm a na tomto rozšíření jsou uloženy stupně. Nejvhodnější tvar stupňů
je v případě schodnicového schodiště klínový stupeň. Aby se dosáhlo snížení vlastní
hmotnosti schodiště, zhotovují se schodnicová schodiště také ze zavěšených nebo
stojatých zalomených stupňů. Schodnicová schodiště ze železobetonu jsou dodávaná
takřka výhradně jako prefabrikáty.
Schodnicová schodiště se vyrábí z železobetonu, oceli, dřeva, případně z dalších
materiálů (sklo, plast…)

boční stěna
duté
stupně

Schodnicové schodiště s klínovými
prefabrikovanými stupni
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nosník

Schodiště se dvěma šikmými nosníky

střední nosník

Schodiště se středním nosníkem

Kontrolní otázky:
1. Jaké vlastnosti musí splňovat kamenné schodiště?
2. Jak se zhotovují desková schodiště?
3. Co jsou to schodnice?
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11.5 ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ
Volné strany schodiště, podesty a otvory schodišť je nutno zabezpečit zábradlím.
Zábradlí může být zděné, z betonu nebo z železobetonového prefabrikátu. Dále zábradlí
mohou být dřevěná, ocelová nebo v kombinaci několika materiálů. Zábradlí musí být
pevná, nehořlavá, bezpečná a ukončená madly.

Má-Ii být zábradlí zděné, mohou být zdicí prvky umístěny na nástupních plochách
nebo mohou být ve schodišťovém zrcadle postaveny stěny od paty schodiště podél
schodišťových ramen. Skloněná koruna zdi zábradlí se uzavře řadou vazáků nastojato.
Madlo zábradlí probíhá buď bočně, nebo nad vrstvou vazáků. Betonová zábradlí
mohou staticky spolupůsobit a mít současně estetickou funkci. Aby se na stavbě
zamezilo náročným bednicím pracím, používají se často prefabrikované prvky zábradlí
z železobetonu.

Zábradlí betonové					
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Zábradlí ocelové

Zábradlí dřevěné

Zábradlí v kombinaci nerez, beton, dřevo
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Základní údaje o zábradlí:
• výška zábradlí: 900 až 1 100 mm,
• šířka mezer v zábradlí: max. 130 mm,
• schodiště s > 3 stupni = zábradlí (550 mm převýšení),
• oboustranné obezdění (stěny): madlo alespoň na jedné straně,
• madlo: dřevo, plast, kov se zarážkami,
• madlo: min. 40 mm od líce zdiva.

Předepsané rozměry při kotvení zábradlí:
A – kotvení všech sloupků do stupňů, B – horní kotvení nosných sloupků, C – kotvení všech sloupků do
schodnice, D – boční kotvení nosných sloupků

ZEDNÍK 2 – ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ

Kontrolní otázky:
1. Jaká je minimální výška zábradlí v rodinných domech?
2. Z jakých materiálů můžeme zhotovit zábradlí?
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11.6 POSTUP PŘI OSAZOVÁNÍ
PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ
Při montáži jednotlivých stupňů je nutno počítat s dodatečným sedáním podpor. Proto
nemají stupně dosedat těsně na sebe, aby nepraskly. Do ložných spár se při osazování
vkládají klínky z měkkého dřeva nebo proužky asfaltované lepenky. Výšková poloha
stupňů se vyznačí na měrnou lať, osazenou nad podestou u schodišťové zdi, a z ní
se přenáší vodováhou a vážní latí na stupnice. Zvláštní přesnost je nutná u polohy
nástupního stupně, protože na něm se zakládá celé schodišťové rameno.

V podélném směru je stupeň vodorovný, v příčném směru je stupnice sklopena
asi o 3 mm směrem k podstupnici. Po sednutí podpor se spáry mezi stupni zalévají
cementovou maltou a odstraňují se klínky. Zbylé otvory se zamáznou maltou.
Při montáži schodiště ze schodišťových panelů jsou zapotřebí jeřáby.
Osazování schodišťových panelů vyžaduje nejen dokonalou souhru členů montážní
čety, ale i přesnou montáž předcházejících prvků, zejména prvků tvořících schodišťový
prostor, popř. konstrukci odpočívadel. Schodišťové panely se osazují do lože z jemné
cementové malty.
Po osazení se až do dokončení stavby stupně chrání před mechanickým poškozením
broušeného povrchu. Opatřují se dřevěným bedněním, podsypaným pilinami nebo
podloženým papírovou lepenkou.

Schodišťový stupeň – probarvený beton tryskaný s protiskluzovým páskem
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V dnešní době se při výstavbě rodinných domů používají prefabrikovaná železobetonová
schodiště, která se na místo určení osadí jeřábem. Díky tomuto rychlému způsobu
montáže se dá schodiště okamžitě použít.

Osazení železobetonového schodiště pomocí jeřábu

Snadnou montáž schodiště umožní i schodišťový systém Ytong. Pórobetonové
stupně jsou kladeny na vyzděné schodišťové zdivo. U tohoto typu schodiště je nutné
oboustranné uložení schodnic.

Schodišťový systém Ytong
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VIDEO STAVBA SCHODIŠTĚ (YTONG)

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.

Kontrolní otázky:
1. Popište postup při osazování železobetonových prefabrikovaných dílců.
2. Popište postup výstavby schodiště z Ytongu.
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11.7 RAMPY A ŽEBŘÍKY
K vertikálnímu spojení různých výškových úrovní nohou být použity kromě schodišť také
šikmé rampy, žebříky a stupadla.

RAMPY
Rampy jsou šikmé komunikace, které plynule vyrovnávají výškové rozdíly. Sklon ramp
se udává v procentech, ve stupních nebo v poměru výšky rampy k její délce. Půdorysná
délka L se měří jako vodorovná vzdálenost v ose rampy. Povrch ramp má odpovídat
jejich provozu a umístění, musí být dostatečně drsný, aby na něm nedocházelo ke skluzu;
protiskluzová úprava povrchu je důležitá zejména u ramp vnějších, vystavených dešti
a námraze.
Největší dovolený sklon ramp (dle ČSN 73 41 30):
• rampy vnitřní – 1 : 6 ( 16,7 %, 9°27‘),
• rampy vnější (L je menší než 3,0 m) – 1 : 8 (12,5 %, 7°8‘),
• rampy vnější (L je větší než 3,0 m) – 1 : 12 (8,3 %, 4°45‘).

Rampy pro pěší provoz
Rampy pro pěší se používají např. v hledištích divadel, koncertních sálů, biografů, ve
zdravotnických zařízeních a v zařízeních pro osoby se sníženou schopností pohybu.
Rampy pro pěší provoz mohou mít sklon 1 : 6 až 1 : 10. Pro invalidní vozíky nesmí být
sklon větší než 1 : 12.
Max. délka rampy L = 9,0 m, při větší délce musí mít ramena odpočívadlo v délce 2,0 m.
Nejmenší dovolená průchozí šířka rampy určené k veřejnému používání je 1,1 m, pro
osoby se sníženou schopností pohybu min. 1,5 m (ČSN 73 4130 z roku 2010).
Rampy, které nejsou uzavřeny stěnami, musí být opatřeny zábradlím, které se u ramp pro
pěší řídí stejnými předpisy jako u zábradlí schodišťových, pro provoz invalidních vozíků
musí být zábradlí opatřeno vodicí tyčí ve výšce 300 mm nad podlahou.
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Rampa pro invalidní vozíky

Rampy pro vozidla
Rampy pro vozidla se používají v garážích, skladovacích prostorách, v průmyslových
objektech apod. Mohou být přímé nebo zakřivené. Rampy přímé mají min. šířku 2,5 m,
dvouproudé a víceproudé rampy pro vozidla se dimenzují podle druhu provozu. U všech
ramp pro vozidla musí být při okraji bezpečnostní pruh (0,8 až 1,0 m). U ramp pro vozidla
je nutno respektovat potřebný úhel přechodu z vodorovné plochy do šikmé (dle typu
vozidla).

ŽEBŘÍKY A STUPADLA
Používají se pouze pro občasný výstup omezeným počtem osob, např. na nepochůzné
ploché střechy, do instalačních šachet, do kotelen, strojoven, kabelových kanálů apod.
Žebříky mohou být pevné, sklápěcí nebo výsuvné.
Podle sklonu rozeznáváme:
• žebříky šikmé (sklon 60° až 80°),
• žebříky svislé (sklon 80° až 90°).

ZEDNÍK 2 – RAMPY A ŽEBŘÍKY

Nejčastěji se používají žebříky ocelové, méně často dřevěné. Postranice žebříků (štěřiny)
jsou kotveny do nosné konstrukce. Šířka žebříků mezi štěřinami je 300 až 450 mm,
vzdálenost příčlí 300 mm. Mezi stěnou a příčlemi musí být vzdálenost nejméně 150 mm
(bezpečnost výstupu).
Pro umožnění pohybu po žebříku musí být jeho vzdálenost od protilehlé stěny nejméně
750 mm. Žebřík, popř. jeho postranice, musí být vyvedeny 1 100 mm nad horní okraj
plošiny (např. ploché střechy) ve formě zábradlí a poslední příčle musí být nad úrovní
této plošiny.

Žebříky a lávky (stupadla) zajišťují přístup pro údržbu komínů

Kontrolní otázky:
1. K čemu slouží rampy?
2. K čemu slouží stupadla?
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11.8 BOZP PŘI ZHOTOVOVÁNÍ SCHODIŠŤ
Pracovníci pověření montážními pracemi při zhotovování schodišť musejí být před
zahájením činnosti podrobně seznámeni s montážními postupy a s bezpečnostními
předpisy.
Pro činnost, jíž jsou pověřeni, musejí mít jednotliví členové montážní čety odpovídající
odbornou kvalifikaci a fyzické i psychické předpoklady.

Montážní práce musí být zastaveny:
• při takové síle větru, při níž má montovaný dílec před osazením i po ustálení výkyv
±50 mm na dolní hraně dílce,
• při větru o rychlosti větší než 10 m/s–1,
• při viditelnosti na vzdálenost menší než 30 m,
• za bouře, deště, sněžení, náledí aj.,
• při teplotě nižší než –15 °C.
Zhotovovat schodiště mohou pouze pracovníci, kteří mají lékařské osvědčení pro
práce ve výškách.

Každý montážník musí dostat základní osobní vybavení:
• tříprsté rukavice kombinované s koženou dlaní,
• kožené šněrovací boty s ocelovou špičkou a pryžovou podrážkou,
• tříčtvrteční plášť do deště z impregnované plachtoviny s kapucí,
• ochrannou přilbu,
• ochranný pás s přídavným lanem,
• pro práci v zimě dostává ještě další vybavení.
Bezpečně lze montovat a ovládat jeřáb z kabiny tehdy, když jeřábník vidí na
pracoviště. Ve schodišťovém prostoru bez přímé viditelnosti je třeba montovat
s použitím dálkového ovladače. Schodišťová ramena se ihned po montáži a osazení
opatří definitivním nebo provizorním zábradlím.

ZEDNÍK 2 – BOZP PŘI ZHOTOVOVÁNÍ SCHODIŠŤ

Kontrolní otázky:
1. Za jakých okolností nesmí probíhat montážní práce schodišť?
2. Jaké je základní vybavení pracovníka?
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12 VÝKRESOVÁ ČÁST

1. Výkres výztuže trámového stropu
2. Způsoby zakreslování komínových a ventilačních průduchů
3. Příklady zakreslení stropních konstrukcí do půdorysu a řezu
4. Výkres sestavy dílců stropu z keramobetonových nosníků
a vložek MIAKO
5. Výkres sestavy dílců stropu z ocelových nosníků typu I a desek
HURDIS
6. Výkres sestavy dílců prefabrikovaného montovaného stropu
vč. montovaného schodiště
7. Výkres monolitické žebrové a deskové stropní konstrukce
vč. monolitického schodiště
8. Schodiště – půdorys 1S, 1NP, 2NP, 3NP
9. Schodiště – řez A – A
10. Výkres půdorysu 1S
11. Výkres půdorysu 1NP
12. Výkres řezu
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1. Výkres výztuže trámového stropu
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2. Způsoby zakreslování komínových a ventilačních průduchů
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3. Příklady zakreslení stropních konstrukcí do půdorysu a řezu
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4. Výkres sestavy dílců stropu z keramobetonových nosníků a vložek
MIAKO

ZEDNÍK 2 – VÝKRESOVÁ ČÁST

5. Výkres sestavy dílců stropu z ocelových nosníků typu I a desek
HURDIS
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6. Výkres sestavy dílců prefabrikovaného montovaného stropu
vč. montovaného schodiště
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7. Výkres monolitické žebrové a deskové stropní konstrukce
vč. monolitického schodiště
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8. Schodiště – půdorys 1S, 1NP, 2NP, 3NP
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9. Schodiště – řez A – A

ZEDNÍK 2 – VÝKRESOVÁ ČÁST

10. Výkres půdorysu 1S
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11. Výkres půdorysu 1NP
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12. Výkres řezu
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ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY A PRÁVNÍ PŘEDPISY
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Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části
ČSN 73 4301 Obytné budovy
ČSN 72 2430 Malty pro stavební účely
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb
ČSN ISO 7078 Pozemní stavby – Postupy měření a vytyčování – slovník a vysvětlivky
ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí
ČSN EN 206 Beton
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•
•
•
•
•
•
•

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb
ČSN P 73 0606 Povlakové hydroizolace staveb
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov
Vyhláška MMR č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
Vyhlaška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
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vzdělávání pro vzdělávací oblast technologie a odborný výcvik s dobou platnosti 6 let.
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