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SvislSvisléé nosnnosnéé konstrukcekonstrukce
STSTĚĚNY, SLOUPY, PILNY, SLOUPY, PILÍÍŘŘEE

SvislSvisléé nosnnosnéé konstrukce konstrukce -- ststěěnyny
-- spolespoleččnněě s vodorovnými nosnými konstrukcemi tvos vodorovnými nosnými konstrukcemi tvořříí rozhodujrozhodujííccíí ččáást st 
konstrukkonstrukččnníího systho systéému.mu.

→→ funkfunkččnníí popožžadavky na stadavky na stěěnyny
-- primprimáárnrníí funkce:funkce: -- nosnnosnáá a ztua ztužžujujííccíí;;

-- sekundsekundáárnrníí funkce:funkce: -- dděěllííccíí,,

-- stavebnstavebněě fyzikfyzikáálnlníí –– tepelntepelněě technicktechnickéé,,

–– akustickakustickéé,,

-- protipoprotipožžáárnrníí;;

NosnNosnáá funkcefunkce
-- HlavnHlavníí funkcfunkcíí je pje přřenos zatenos zatíížženeníí ze stropnze stropníích konstrukcch konstrukcíí, schodi, schodiššťť a a 
ststřřechy prostechy prostřřednictvednictvíím zm záákladkladůů do zdo záákladovkladovéé spspááry, kde by toto ry, kde by toto 
zatzatíížženeníí mměělo být distribuovlo být distribuovááno do zno do záákladovkladovéé ppůůdy.dy.

→→ namnamááhháánníí ststěěnových konstrukcnových konstrukcíí
-- zatzatíížženeníí je rozloje rozložženo linioveno liniověě –– dostdostřřednedněě (centricky),(centricky),

–– mimostmimostřřednedněě (excentricky),(excentricky),
-- vzpvzpěěrný tlak rný tlak –– ššttííhlhléé vysokvysokéé prvky,prvky,

–– o zpo způůsobilosti ksobilosti k--cece rozhoduje morozhoduje možžnost vybonost vyboččeneníí
(ve sm(ve směěru menru menšíší tuhosti tuhosti –– menmenšíšího momentu ho momentu 
setrvasetrvaččnosti)nosti)

==>> IdeIdeáálnlněě volit volit ččtvercovtvercovéé prprůřůřezy ezy –– stejnstejnáá
tuhost ve vtuhost ve vššech smech směěrechrech
-- jinou variantou je vytvojinou variantou je vytvořřeneníí vzpvzpěěr pr přříípadnpadněě
ztuztužžujujííccíích kch k--ccíí čči sti stěěn,n,

-- vybovyboččeneníí zzáávisvisíí taktakéé na zpna způůsobu upevnsobu upevněěnníí
konckoncůů kk--cece..



2

ZtuZtužžujujííccíí funkcefunkce
-- jednjednáá se o zajise o zajiššttěěnníí ppřřenosu vodorovnenosu vodorovnéého zatho zatíížženeníí, st, stěěny jsou ny jsou 
schopny pschopny přřenenášášet toto zatet toto zatíížženeníí v podv podéélnlnéém smm směěru (vysokru (vysokáá ohybovohybováá
tuhost);tuhost);

-- vodorovnvodorovnéé zatzatíížženeníí ppůůsobsobííccíí kolmo na stkolmo na střřednicovou rovinu stednicovou rovinu stěěny =ny =>>
nutno zajistit prostorovou tuhost knutno zajistit prostorovou tuhost k--cece = ztu= ztužžujujííccíí ststěěna, tuhna, tuháá stropnstropníí
deska.deska.

DDěěllííccíí funkcefunkce
-- ststěěny oddny odděělujlujíí prostory z hlediska: prostory z hlediska: -- dispozidispoziččnníího,ho,

-- provoznprovozníího.ho.

TepelnTepelněě izolaizolaččnníí funkcefunkce
-- StStěěny oddny odděělujlujíí prostory s rprostory s růůznou teplotou prostznou teplotou prostřřededíí ==>> popožžadavky na adavky na 
tepelntepelněě izolaizolaččnníí vlastnosti kvlastnosti k--cece ((ČČSN 73 0540 SN 73 0540 –– 2).2).

-- Objekt musObjekt musíí splsplňňovat zovat záákon 406/2006 Sb. hospodakon 406/2006 Sb. hospodařřeneníí energienergiíí

Za Za úúččelem zajielem zajiššttěěnníí tepelntepelnéé pohody jsou normou taktpohody jsou normou taktééžž ddáány  min.  ny  min.  
teploty vnitteploty vnitřřnníího vzduchu a relativnho vzduchu a relativníí vlhkosti vvlhkosti v mmíístnosti.stnosti.

→→ zdokonalenzdokonaleníí tepelntepelněě izolaizolaččnníí vlastnostivlastnosti

-- vylehvylehččovováánníí materimateriáálu ve hmotlu ve hmotěě,,

-- vzduchovvzduchovéé mezery a dutiny,mezery a dutiny,

==>> snsníížženeníí pevnosti!pevnosti!

-- kombinace materikombinace materiáállůů..

PoPožžadavky adavky ČČSN 73 0540SN 73 0540
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AkustickAkustickáá funkcefunkce
→→ interiinteriéér X exterir X exteriéér (obvodovr (obvodovéé kk--cece))
požadavky na ochranu lidí před hlukem ve vnitřním prostředí dle    
vyhl. 148/2006Sb.:

- v denní době (6:00-22:00) nesmí vážená hladina akustického tlaku

zvuku LA,max uvnitř obytného prostoru překročit 40dB, 
- v noci max. 30dB.

→→ interiinteriéér X interir X interiéér (vnitr (vnitřřnníí kk--cece))

závazné požadavky na zvukoizolační vlastnosti konstrukcí dle        
ČSN 73 0532 = min. hodnota vážené stavební neprůzvučnosti R´w dB.

Zlepšení akustických vlastností dosáhneme zvýšením objemové
hmotnosti materiálu stěny.

PoPožžadavky adavky ČČSN 73 0532SN 73 0532

ProtipoProtipožžáárnrníí funkcefunkce
KaKažžddáá nosnnosnáá konstrukce mkonstrukce máá popožžadovanou poadovanou požžáárnrníí odolnost odolnost 
vv minutminutáách: ch: 

-- nosné konstrukce si uchovají po předepsanou dobu únosnost 
a stabilitu, 
- je omezen rozvoj a šíření požáru uvnitř budovy, 
- je zamezeno šíření požáru na sousední objekty, 

- osoby bezpečně opustí budovu, 
- je zajištěna bezpečnost záchranných jednotek.

Je nezbytnJe nezbytnéé posoudit dposoudit déélky lky úúnikových cest a ponikových cest a požžáárnrníí odstupy apod.odstupy apod.
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PoPožžáárnrníí odolnost zdiva z CPPodolnost zdiva z CPP

240750740

240600590

240450440

240300290

NENOSNÉ

180150140

4575 (100)65
NOSNÉ

POŽÁRNÍ
ODOLNOST / 

min.

tl. zdiva 
KR (mm)

tl. zdiva 
ZR (mm)

TYP ZDIVA Z 
CPP (mm)

SvislSvisléé nosnnosnéé konstrukce konstrukce -- ststěěnyny
→→ dle zpdle způůsobu provsobu prováádděěnníí

-- zdzděěnnéé konstrukce,konstrukce,

-- monolitickmonolitickéé kk--cece,,

-- montovanmontovanéé (prefabrikovan(prefabrikovanéé) konstrukce,) konstrukce,

→→ dle udle užžititéého materiho materiáálulu

-- ststěěny z cihelných materiny z cihelných materiáállůů,,

-- ststěěny z tvny z tváárnic na brnic na báázi lehkých betonzi lehkých betonůů,,

-- betonovbetonovéé ststěěny,ny,

-- kamennkamennéé ststěěny,ny,

-- ddřřevevěěnnéé ststěěny,ny,

-- vrstvenvrstvenéé konstrukce.konstrukce.

ZdZděěnnéé konstrukcekonstrukce
-- dlouhdlouháá historie historie –– nejstarnejstaršíší dochovandochovanáá kk--cece = hradby keltsk= hradby keltskéého ho opidaopida
na vrchu Zna vrchu Záávist u Zbraslavi z 2. avist u Zbraslavi z 2. ažž 1. stolet1. stoletíí ppřřed n.l.ed n.l.
-- zdivo = kzdivo = k--cece ze ze zdzdííccíích prvkch prvkůů (z p(z přříírodnrodníích nebo umch nebo uměělých materilých materiáállůů) ) 
spojovaných spojovaných maltoumaltou nebo nebo kladených na suchokladených na sucho;;

-- výslednvýslednéé vlastnosti vlastnosti <<= vlastnosti = vlastnosti stavivastaviva a a maltymalty;;

-- maltamalta = sm= směěs pojiva (vs pojiva (váápno, cement) + plniva (ppno, cement) + plniva (píísek) + vody;sek) + vody;
-- pevnost malty zpevnost malty záávisvisíí na vlastnostech a mnona vlastnostech a množžstvstvíí pojiva;pojiva;
-- druhy malt: vdruhy malt: váápennpennéé malty MV (pevnost v tlaku max.1,0 malty MV (pevnost v tlaku max.1,0 MPaMPa; dobr; dobréé

plastickplastickéé vlastnosti);vlastnosti);
vváápenocementovpenocementovéé malty MVC (pevnost 1,0malty MVC (pevnost 1,0--2,5 2,5 MPaMPa; ; 

tvrdne rychleji, mtvrdne rychleji, méénněě se stlase stlaččuje = zdivo muje = zdivo mííňň sedsedáá););
cementovcementovéé malty MC (pevnost v tlaku 5,0malty MC (pevnost v tlaku 5,0--15,0 15,0 MPaMPa; ; 

pro velmi zatpro velmi zatíížženeníí kk--cece = pil= pilíířře, sloupy).e, sloupy).
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-- úúnosnosti zdiva nosnosti zdiva <<= parametry staviva a spojovac= parametry staviva a spojovacíího materiho materiáálu;lu;

<<= vazba zdiva = vazba zdiva –– rozlorozložženeníí tlaktlakůů ve zdivu;ve zdivu;

-- bběěhouny (podhouny (podéélnlnéé prvky) a vazprvky) a vazááky.ky.

-- nehomogennnehomogenníí konstrukcekonstrukce,,
malta a stavivo majmalta a stavivo majíí rozdrozdíílnlnéé

-- moduly prumoduly pružžnosti (E);nosti (E);

-- sousouččinitele initele ppřřetvetváárnostirnosti ((αα););

==>> rozdrozdíílnlnéé deformace pdeformace přři i 
zatzatíížženeníí zdiva tlakem;zdiva tlakem;

-- zatzatíížženenéé zdivo: malta mzdivo: malta máá tendence k roztahovtendence k roztahováánníí →→ ttřřeneníím m 
spolupspolupůůsobsobíí se stavivem se stavivem →→ vznikvznikáá napnapěěttíí ve vodorovnve vodorovnéém smm směěru ru 
(snaha cihlu roztrhnout)(snaha cihlu roztrhnout)
-- úúnosnost knosnost k--cece roste, jeroste, je--li pli přřííččnnéé deformaci zdiva zabrdeformaci zdiva zabráánněěnono

napnapřř. výztu. výztužžíí v lov ložžných ných sparsparááchch = = vyztuvyztužženenéé konstrukcekonstrukce;;

-- leplepšíší mechanickmechanickéé vlastnosti vlastnosti -- vrstvenvrstvenéé vyztuvyztužženenéé konstrukce konstrukce 
((ŽŽB výztuB výztužžnnéé jjáádro dro spspřřaažženenéé s pls plášášťťovým zdivem);ovým zdivem);
-- leplepšíší odolnost ve vodorovnodolnost ve vodorovnéém smm směěru ru –– ppřředepnutedepnutéé zdivo zdivo (svisl(svisláá
ppřředpedpíínacnacíí výztuvýztužž, subtiln, subtilněějjšíší kk--cece, nap, napřř. op. opěěrnrnéé zdi).zdi).
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Zdivo cihelnZdivo cihelnéé
StStáářříí cihel cihel -- 4 .tis.l.p4 .tis.l.přř.n.l..n.l.-- cihly se sucihly se suššily na slunci (Egypt). ily na slunci (Egypt). 

PomPoměěr stran cihly 4:2:1 r stran cihly 4:2:1 
V poslednV posledníí 1/3 18. stol. pro 1/3 18. stol. pro úúzemzemíí RakouskoRakousko--Uherska byl sestavenUherska byl sestaven
STAVEBNSTAVEBNÍÍ ŘŘÁÁD pro zdD pro zděěnnéé budovy s protipobudovy s protipožžáárnrníími pomi požžadavky.adavky.

→→ pevnost zdivapevnost zdiva
-- pevnost malty + pevnost kusovpevnost malty + pevnost kusovéého staviva (cihel).ho staviva (cihel).

Pevnost zdivaPevnost zdiva je dje dáána výpona výpoččtovou pevnosttovou pevnostíí zdiva v dostzdiva v dostřřednednéém nebo m nebo 
mimostmimostřřednednéém tlaku m tlaku RdRd ((MPaMPa))

1,31,51,82,2CP P 15

1,01,31,51,8CP P 10

MVC 1,0MVC 2,5MC 5,0MC 10,0

Rd (MPa) - Podle malty
Pevnost cihel 

(Mpa)

→→ druhy a formdruhy a formááty cihelty cihel
�� cihla plncihla pln áá CP CP 290*140*65290*140*65 mm tzv. velký formmm tzv. velký formáátt

-- vyrvyráábběěny pny páálenleníím cihlm cihláářřskskéé hlhlíínyny
-- majmajíí plný stplný střřep bez otvorep bez otvorůů (dutin).(dutin).
-- hmotnost 4,5 kghmotnost 4,5 kg
-- pevnost cihel v tlaku : pevnost cihel v tlaku : 

P7P7 MPaMPa –– nenosnnenosnéé zdivo, zdivo, 
P10, P15P10, P15 MPaMPa –– nosnnosnéé zdivo, komzdivo, komííny, ny, 
P20 (P25)P20 (P25) MPaMPa -- mrazuvzdornmrazuvzdornéé, nosn, nosnéé pilpilíířře.e.

TlTl. p. přřííččky min 75 mm, ky min 75 mm, tltl. nosn. nosnéé ststěěny min. 300 mm.ny min. 300 mm.

→→ rozmrozměěry cihelry cihel
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�� cihla vcihla v áápenoppenop íískovskov áá 290*140*65 290*140*65 mm, 240*115*72 mm (metrický f.)mm, 240*115*72 mm (metrický f.)

-- lisujlisujíí se zse z vváápna a kpna a křřemiemiččititéého pho píísku,sku,

-- ppřřesnesnéé hrany hrany –– vhodnvhodnéé pro kompro komííny, pilny, pilíířře apod.,e apod.,

-- hmotnost 3,4 kg, hmotnost 3,4 kg, tltl. nosn. nosnéé ststěěny 300 mm.ny 300 mm.

�� cihla metrickcihla metrick áá CDmCDm 240*115*113240*115*113 mmmm

-- ppáálenlenéé zz cihlcihláářřskskéé hlhlííny, ny, lehlehččenenéé dutinami,dutinami,

-- hmotnost 4,5 kg, hmotnost 4,5 kg, tltl. nosn. nosnéé ststěěny 250 mm.ny 250 mm.

→→ vazby cihelnvazby cihelnéého zdivaho zdiva
-- zz hlediska stability zdhlediska stability zděěných konstrukcných konstrukcíí a pevnosti zdiva, a pevnosti zdiva, 
-- ovlivovlivňňuje roznesenuje rozneseníí tlaku a celkovou tlaku a celkovou úúnosnost zdiva,nosnost zdiva,
-- tltl. sp. spáár cca 10 mmr cca 10 mm -- stystyččnnéé spspááry (modry (modřře),e),

-- loložžnnéé spspááry (ry (ččervenerveněě),),
-- ppřřevazba styevazba styččných spných spáár r min. min. ¼¼ cihlycihly!!
-- ppřřisekisekáávváánníí cihel cihel –– rozeznrozeznáávvááme me –– ttřřííččtvrtka, ptvrtka, půůlka, lka, ččtvrtka, ptvrtka, páásek.sek.

→→ druhy cihelných vazebdruhy cihelných vazeb

Polok řížová vazba K řížová vazba

Vazba běhounová Vazba vazáková
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→→ kkřříížženeníí zdzdíí

→→ vyvvyváázzáánníí napojennapojeníí zdzdíí

→→ vyvvyváázzáánníí rohu zdivarohu zdiva
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→→ vyvvyváázzáánníí ukonukonččeneníí zdivazdiva

Zdivo tvZdivo tváárnicovrnicovéé
-- oproti cihloproti cihláám jiný tvar, vm jiný tvar, věěttšíší rozmrozměěry, lepry, lepšíší tepelntepelněě izolaizolaččnníí vlastnosti vlastnosti 
(obvodov(obvodovéé zdivo menzdivo menšíší tloutlouššťťky);ky);
-- obvykle vylehobvykle vylehččeny dutinami (kolmo k loeny dutinami (kolmo k ložžnnéé spspáářře, kolmo ke sme, kolmo ke směěru  ru  
tepelntepelnéého toku) nebo pho toku) nebo póóry pry přříímo v hmotmo v hmotěě ststřřepu;epu;
-- tepelntepelnéé mosty ve mosty ve sparsparááchch::

-- stystyččnnéé spspááry ry –– promaltovpromaltováányny jen z jen z ččáásti nebo vsti nebo vůůbec (P+D);bec (P+D);
(u hladkých tv(u hladkých tváárnic rnic promaltovpromaltováányny –– výjimky)výjimky)

-- loložžnnéé spspááry ry -- ppřřerueruššovanovanéé maltovmaltovéé loložže;e;

-- pro nosnpro nosnéé zdivo se pouzdivo se použžíívajvajíí tvtváárnice:rnice:
-- keramickkeramickéé;;
-- z z lehlehččenýchených betonbetonůů..

Zdivo tvZdivo tváárnicovrnicovéé -- keramickkeramickéé
-- vylehvylehččeneníí dutinami i pdutinami i přříímo v keramickmo v keramickéé hmothmotěě (men(menšíší objemovobjemováá
hmotnost, lephmotnost, lepšíší tepelntepelněě technicktechnickéé vlastnosti);vlastnosti);
-- ststěěny jednovrstvny jednovrstvéé, dvouvrstv, dvouvrstvéé; jednopl; jednoplášášťťovovéé, dvoupl, dvouplášášťťovové…é…

Porotherm 440*250*250 
Obvodová nosná zeď: tl. 450 mm:   

125*440*250, 250*440*250, 16 ks/m2,
tl. 400, 365, 300mm

Vnitřní nosné zdivo : 365, 300, 240, 175 mm
Příčkové zdivo: 175, 115, 65 mm
Dutiny- vždy musí být kolmo k ložné spáře. 
Sesazování tvárnic do zámků – bezmaltová styčná spára. 
Ložná spára – maltuje se ve 2-3 pruzích vždy až k okraji zdiva, tl. 
spáry 12 mm.
Hmotnost tvárnice 44P+D:  11 kg/ks
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→→ vyvvyváázzáánníí rohu zdiva rohu zdiva PorothermPorotherm

Zdivo Zdivo PorothermPorotherm

Zdivo tvZdivo tváárnicovrnicovéé –– z z lehlehččenýchených betonbetonůů
-- materimateriáál: l: šškvkváárobeton, robeton, struskobetonstruskobeton, p, póórobeton, robeton, liaporbetonliaporbeton apod.apod.

-- plnplnéé (vyleh(vylehččeny eny mikropmikropóóryry), nebo i vyleh), nebo i vylehččenenéé dutinami dutinami –– dutiny dutiny 
mohou být vyplnmohou být vyplněěny tepelnny tepelněě izolaizolaččnníími materimi materiáály;ly;

-- velikost velikost –– do vdo vááhy 30kg;hy 30kg;

-- pevnost v tlaku min. 3 pevnost v tlaku min. 3 MPaMPa (pouze pro nosn(pouze pro nosnéé zdivo nizdivo nižžšíších objektch objektůů););

-- objemovobjemováá hmotnost kolem 1500 kg/mhmotnost kolem 1500 kg/m33 ;;

-- ppóórovitost = vyrovitost = vyššíšší nasnasáákavost kavost –– vvžždy nutno chrdy nutno chráánit pnit přřed ed 
povpověětrnostntrnostníími vlivy povrchovou mi vlivy povrchovou úúpravou.pravou.
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Zdivo z Zdivo z ppóórobetonovýchrobetonových tvtváárnic rnic YtongYtong
Ytong 600*375*250, 400*250*250 mm  (firma  XELLA)
Obvodová nosná zeď: tl. 250, 300, 375 6,77 - 8 ks/m2, 
Vnitřní nosné zdivo : 200, 250, 300, 375
Příčkové zdivo: 150, 125, 100, 75.
Doplňkové dílce se řežou – snadná úprava a provádění zdění;

(není nutno striktně dbát na modulovou koordinaci).
Sesazování tvárnic 

- na sraz – lepí se v ložné i styčné spáře plnoplošně;
- na péro a drážku (P+D) – lepí se pouze v ložné spáře.

Spáry tl. 1-3 mm, nanášení zubatou lžící.
Hmotnost: dle typu materiálu: 550,650 nebo 850 kg/m3

600*375*250 – 36 kg/ks, spotřeba cca 7 ks/m2.
Vysoká nasákavost - ztráta tepelně izolačních vlastností.

Zdivo z Zdivo z ppóórobetonovýchrobetonových tvtváárnic rnic YtongYtong

Zdivo z tvZdivo z tváárnic rnic LiaporLiapor
Liapor 247*365*240, 247*450*241 mm  (firma  Lias Vintířov)
Obvodová nosná zeď: tvarovky Liapor a Liatherm

tl. 365, 425 16 ks/m2, 
Vnitřní nosné zdivo : 300, 240
Příčkové zdivo: 175, 115, 70.
Dobré akustické a tepelně izolační vlastnosti (tvarovka Liapor SL má
dutiny vyplněny polystyrenem).
Sesazování tvárnic 

- na sraz – malta v ložné i styčné spáře;
- tvarovky s maltovou kapsou – na sraz + maltová kapsa;
- na péro a drážku (P+D) - malta se pouze v ložné spáře.

Spáry tl. 2 mm, nanášení zubatou lžící.
Hmotnost: dle typu materiálu: pevnostní třída 2 a 4

11-24 kg/ks, spotřeba cca 16 ks/m2.
Materiál = beton s kamenivem Liapor (Keramzit) – vzniká specifická
vnitřní struktura hmoty s výhodnými vlastnostmi
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Zdivo z tvZdivo z tváárnic rnic LiaporLiapor

Zdivo z prvků s perem a drážkou.

Zdivo z prvků s maltovou kapsou a perem a drážkou.

Zdivo z bloků s hladkou boční stěnou

Zdivo kamennZdivo kamennéé
-- v souv souččasnasnéé dobdoběě se pouse použžíívváá mmáálo (zlo (zááklady, podzemnklady, podzemníí a soklova soklovéé
ččáásti budov, opsti budov, opěěrnrnéé zdi, rekonstrukce historických budov)zdi, rekonstrukce historických budov)
-- vlastnosti kamennvlastnosti kamennéého zdiva:ho zdiva:

-- velkvelkáá objemovobjemováá hmotnost (2200hmotnost (2200--2400 kg/m2400 kg/m33););
-- obtobtíížžnnáá opracovatelnost;opracovatelnost;
-- neprodyneprodyššnost;nost;
-- pracnost zdpracnost zděěnníí;;
-- ššpatnpatnéé tepelntepelněě izolaizolaččnníí vlastnosti;vlastnosti;
+ odolnost proti pov+ odolnost proti pověětrnostntrnostníím a mechanickým vlivm a mechanickým vlivůům;m;

-- dle zpdle způůsobu opracovsobu opracováánníí a poua použžititéé vazby rozlivazby rozliššujeme:ujeme:
-- zdivo z lomovzdivo z lomovéého kamene;ho kamene;
-- zdivo zdivo řřáádkovdkovéé (kop(kopáákovkovéé););
-- zdivo kyklopskzdivo kyklopskéé;;
-- zdivo kvzdivo kváádrovdrovéé..

Zdivo kamennZdivo kamennéé –– z lomovz lomovéého kameneho kamene
- kámen lámaný v lomu bez dalšího jemného opracování o velikosti 
min. 150 mm (častěji 200 mm);
- nejčastěji se používá vazák s občasnou kombinací s běhounem pro 
zdivo tl. min. 450 mm (až 600 mm);
- styčné spáry plně promaltované tl. 15 až 40 mm musí být překryty;
nepravidelné spáry mezi jednotlivými kameny se vyplňují drobným 
kamenivem a maltou;
- neomítnuté nebo 
opatřené maltou.
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Vazba kamennVazba kamennéého zdivaho zdiva

Zdivo kamennZdivo kamennéé –– kyklopskkyklopskéé (polygon(polygonáálnlníí))
- vybraný lomový kámen opracovaný do tvaru 5 až 8 úhelník ů
(polygonů);
- zdí se na maltu MV nebo MVC;
- v líci se mohou v jednom bodě

stýkat pouze tři spáry; 
- šířka spáry je 20 až 30 mm;
- použití: pro terénní úpravy, 

opěrné zdi atd. 
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Zdivo kamennZdivo kamennéé ––
řřáádkovdkovéé
- zdivo z opracovaného 
lomového kamene, 
provedené z hrubých nebo 
čistých kopák ů (kopák je 
název z doby, kdy se tyto 
kameny prodávaly na 
kopy );
- řádkové zdivo se provádí i 
svisle provázané, tj. 
haklíkové zdivo.

čisté řádkové
zdivo

hrubé řádkové
zdivo

haklíkové zdivo

Zdivo kamennZdivo kamennéé –– kvkváádrovdrovéé
- kameny opracované do p řesných rozm ěrů;
- kladou se podle prováděcích kamenických výkresů a spojují se MC 
nebo pomocí skobek z nerez oceli;
- spáry pravidelné o tl. 15 až 20 mm;

- používá se u monumentálních staveb (památníků apod.) nebo jako 
obkladové zdivo vstupů, soklů a při rekonstrukcích.

Zdivo smZdivo smíšíšenenéé
- složeno ze 2 či více stavebních materiálů, tvořící jeden celek;
- kombinace materiálů:  

kámen-cihla, 
kámen – beton, 
beton – cihla, 
kámen – beton - cihla.
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MonolitickMonolitickéé konstrukcekonstrukce
-- litlitáá betonovbetonováá smsměěss ppřříímo do mo do bednbedněěnníí, , kterkteréé po zatuhnutpo zatuhnutíí smsměěsi si 
odstranodstranííme nebo ponechme nebo ponechááme (me („„ztracenztracenéé bednbedněěnní“í“));;
-- kk--cece znznáámy jimy jižž v antice, novodobv antice, novodobéé kk--cece se pouse použžíívajvajíí od od polpol.19.stol.;.19.stol.;

Prostý betonProstý beton poupoužžíívváá se pouze na svislse pouze na svisléé prvky tlaprvky tla ččenenéé..
ŽŽelezobetonelezobeton –– kk--cece tvotvořřenenáá: : -- ocelovými pruty ocelovými pruty –– tahovtahovéé napnapěěttíí,,

-- betonovou smbetonovou směěssíí –– tlakovtlakovéé namnamááhháánníí,,
-- poupoužžíívváá u vu vššech ech konstrukckonstrukc íí tatažženýchených (ohyb, pop(ohyb, popřř. smyk).. smyk).

-- ššpatnpatnéé tepelntepelněě technicktechnickéé vlastnosti vlastnosti –– nutno nutno řřeeššit zateplenit zatepleníí;;

Postup výroby monolitickPostup výroby monolitick éé žželezobetonovelezobetonov éé konstrukce: konstrukce: 
-- ppřřííprava bednprava bedněěnníí,,
-- provedenprovedeníí a uloa uložženeníí výztuvýztužže,e,
-- výroba betonovvýroba betonovéé smsměěsi,si,
-- doprava betonovdoprava betonovéé smsměěsi do bednsi do bedněěnníí a jeja jejíí zhutnzhutněěnníí,,
-- ooššetetřřeneníí betonu;betonu;

-- betonbeton -- mměěkkkkáá konzistence;konzistence;

-- zhutzhutňňovováánníí vysokofrekvenvysokofrekvenččnníími vibrmi vibráátory.tory.

-- bednbedněěnníí –– ddřřííve slove složžititéé z dz dřřevevěěných desek, nynných desek, nyníí jednodujednodušše poue použžitelnitelnéé
montovanmontovanéé systsystéémovmovéé bednbedněěnníí rrůůzných tvarzných tvarůů;;

-- materimateriáál systl systéémovmovéého bednho bedněěnníí –– ppřřekliekližžka ka tltl. 5. 5--40mm; 40mm; 

ocelový plech ocelový plech tltl.3.3--4mm; 4mm; lehlehččenenéé polypropylpolypropyléénovnovéé deskydesky

+ ocelov+ ocelovéé nebo hlinnebo hlinííkovkovéé rráámy;my;

-- ddáávváá tvar konstrukci,tvar konstrukci,
-- rozdrozděěluje konstrukci na jednotlivluje konstrukci na jednotlivéé pracovnpracovníí zzáábběěry podle ry podle 
popožžadavku technologickadavku technologickéého postupu stavby;ho postupu stavby;

BednicBednic íí systsyst éémymy (dnes pou(dnes použžíívanvanéé))
-- ddíílcovlcov éé bednbedn ěěnníí –– napnapřř. vodovzdorn. vodovzdornáá ppřřekliekližžka ka tltl. 15 mm pro plochu . 15 mm pro plochu 
a pro ztua pro ztužženeníí řřezivo nebo ocelovezivo nebo ocelovéé profily.profily.
-- systsyst éémovmov éé bednbedn ěěnníí –– dnes velmi poudnes velmi použžíívanvanéé pro vysokou pro vysokou žživotnost, ivotnost, 
jednoduchjednoduchéé poupoužžititíí. Podle manipulace a typu prvk. Podle manipulace a typu prvkůů se pouse použžíívajvajíí
systsystéémovmováá bednbedněěnníí typu typu -- ddíílcovlcov éé,,

-- velkoplovelkoplo ššnnéé,,
-- prostorovprostorov éé;;

-- posuvnposuvn éé a poja poj íízdnzdn éé bednbedn ěěnníí –– pro betonpro betonáážž svislých konstrukcsvislých konstrukcíí
vývýšškovkovéého charakteru, napho charakteru, napřř. sila, kom. sila, komííny, vny, věžěže apod.; e apod.; 
-- nafukovacnafukovac íí bednbedn ěěnníí -- prypryžž nebo PVC vyztunebo PVC vyztužženenéého ho syntsynt. tkaninou; . tkaninou; 
-- se pouse použžíívváá pro betonpro betonáážž sloupsloupůů, tvrzený pap, tvrzený papíír napur napuššttěěný dehtovou ný dehtovou 
hmotou vytvhmotou vytváářříí vváálcovlcovéé formy rformy růůzných przných průůmměěrrůů..
Nutno provNutno prov áádděět ochrannt ochrann éé nnááttěěry bednry bedn ěěnníí!!

→→ funkce bednfunkce bedněěnníí monolitických konstrukcmonolitických konstrukcíí
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→→ ztracenztracenéé bednbedněěnníí

→→ druhy bedndruhy bedněěnníí

deskovdeskovéé

rráámovmovéé

nosnnosnííkovkovéé

→→ druhy bedndruhy bedněěnníí

sloupovsloupovéé

ppřřeklekláádandanéé
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PrefabrikovanPrefabrikovanéé konstrukcekonstrukce
-- kk--cece z pz přředem vyrobených celoploedem vyrobených celoploššnýchných nebo nebo tytyččových dových díílclcůů
spojených spojených stykovstykováánníímm; ; 
-- dlouhodobdlouhodobáá snaha psnaha přřenenéést výrobu mimo stavenist výrobu mimo staveniššttěě (prvn(prvníí zmzmíínka jinka jižž
2500 let p2500 let přř.n.l.v Egypt.n.l.v Egyptěě –– kamennkamennéé ststěěny s dny s dřřevevěěnými nými ččepy);epy);
-- materimateriáálovlovéé řřeeššeneníí::

-- keramika;keramika;
-- beton hutný i vylehbeton hutný i vylehččený;ený;
-- ocel;ocel;
-- kombinace materikombinace materiáállůů, nap, napřř. keramika+beton.. keramika+beton.

-- spoje spoje –– vysokvysokéé nnáároky na provedenroky na provedeníí z hlediska:z hlediska:
-- statickstatickéého (pho (přřenos tlakovenos tlakovéého, tahovho, tahovéého, smykovho, smykovéého ho 

namnamááhháánníí););
-- tepelntepelněě technicktechnickéého (zamezenho (zamezeníí vzniku tep. mostvzniku tep. mostůů););
-- akustickakustickéého (zamezenho (zamezeníí vzniku akustických mostvzniku akustických mostůů).).

→→ obrobráázky stykovzky stykováánníí

→→ obrobráázky ze stavebzky ze staveb
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VrstvenVrstvenéé konstrukce obvodových stkonstrukce obvodových stěěnn
-- rozdrozděělenleníí funkce obvodových kfunkce obvodových k--ccíí::

-- nosnnosnáá –– primprimáárnrněě materimateriáály s vysokou ly s vysokou úúnosnostnosnostíí
(k(káámen, beton, hutný cihlmen, beton, hutný cihláářřský stský střřep),ep),
-- tepelntepelněě izolaizolaččnníí –– ppřříídavndavnáá vrstva, ktervrstva, kteráá vyrovnvyrovnáávváá
nedostatky obvodových knedostatky obvodových k--ccíí ((sousoučč. prostupu tepla U, . prostupu tepla U, 
nebo akusticknebo akustickéé popožžadavky, atp.);adavky, atp.);

U vrstvených kU vrstvených k--ccíí je hodnota souje hodnota souččinitele prostupu tepla U dinitele prostupu tepla U dáána na 
sousouččtem vtem vššech dech dííllččíích prostupch prostupůů tepla U jednotlivých vrstev skltepla U jednotlivých vrstev skláádandanéé
konstrukce.konstrukce.

-- dděělenleníí vrstvených kvrstvených k--ccíí dle umdle umííststěěnníí TI:TI:
-- exteriexteriéérovrovéé –– výhoda akumulace vnitvýhoda akumulace vnitřřnníích stch stěěn,n,
-- interiinteriéérovrovéé –– rychlrychláá temperacetemperace interiinteriééru,ru,

-- teplotnteplotníí namnamááhháánníí nosnnosnéé kk--cece;;

Vliv kondenzace vodnVliv kondenzace vodníí ppááry v konstrukci =ry v konstrukci =>> nesprnespráávnvnáá funkce tepelnfunkce tepelněě
izolaizolaččnníích vrstev kch vrstev k--cece a degradace materia degradace materiáálu nosnlu nosnéé ststěěny =ny =>> snsníížženeníí
aažž ztrztrááta ta úúnosnosti knosnosti k--cece..

-- izolant bezprostizolant bezprostřřednedněě na nosnna nosnéé kk--cici,,
-- sousouččáást nosnst nosnéé konstrukce (tvkonstrukce (tváárnice),rnice),
-- „„dodatedodateččnné“é“ –– kotveno ke stkotveno ke stěěnnáám,m,
-- tepelntepelněě izolaizolaččnníí omomíítky;tky;

-- nechrnechráánníí kk--cici proti tepelným ziskproti tepelným ziskůům v letnm v letníím obdobm obdobíí
==>> teplotnteplotníí namnamááhháánníí nosnnosnéé kk--cece ==>> teplotnteplotníí roztaroztažžnost knost k--cece..

Vrstvy kontaktnVrstvy kontaktn íího systho syst éému: mu: 
-- nosnnosn áá kk--cece,,
-- leplep ííccíí vrstvavrstva –– spolespoleččnněě s mech. Kotvens mech. Kotveníím m hmohmožždinamidinami zaruzaruččuje uje 
stabilitu Ti desek na nosnstabilitu Ti desek na nosnéé kk--cici,,
-- tepelntepeln ěě izolaizola ččnníí vrstvavrstva –– desky na bdesky na báázi EPS, minerzi EPS, mineráálnlníích a skelných ch a skelných 
vlvlááken, pken, přříírodnrodníí materimateriáály,ly,
-- výztuvýztu žžnnáá (armovac(armovac íí) vrstva) vrstva –– sklotextilnsklotextilníí tkanina s leptkanina s lepííccíí ststěěrkou rkou 
zajizajiššťťuje jednolitost finuje jednolitost fináálnlníího povrchu bez trhlin,ho povrchu bez trhlin,
-- omom íítkatka –– plastickplastickéé omomíítky tky –– teplotnteplotníí zmzměěny ny kcekce!;!;

→→ kontaktnkontaktníí obvodovobvodovéé plplášášttěě

→→ prprůůbběěh teplot na danh teplot na danéém systm systéémumu
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→→ ppřřííklad klad řřeeššeneníí kontaktnkontaktníího systho systéémumu

-- nosnnosn áá kk--cece,,
-- kontaktnkontaktníí vrstva vrstva TITI na nosnna nosnéé kk--cici (vl(vlááknitknitéé izolace),izolace),
-- pojistnpojistnáá HI, HI, difdif úúznzněě otevotev řřenenáá ffóólielie ppřříípadnpadněě
parozparozáábranabrana,,
-- vvěětrantran áá vzduchovvzduchov áá mezeramezera min. 40 mm min. 40 mm 
(eliminuje tepeln(eliminuje tepelnéé zisky nosnzisky nosnéé ststěěny),ny),
-- pohledovpohledováá kryckryc íí vrstvavrstva na rona rošštu tu čči zi záávvěěsechsech
(desky, prefabrik(desky, prefabrikááty, atp.);ty, atp.);

-- chrchráánníí kk--cici proti tepelným ziskproti tepelným ziskůům v letnm v letníím obdobm obdobíí
= vliv prov= vliv prověětrtráávanvanéé vzduchovvzduchovéé dutiny.dutiny.

ZpZpůůsoby uchycensoby uchycen íí TI a  pohledovTI a  pohledov éého plho pl ášášttěě
–– nosnnosnéé rorošštyty -- ddřřevevěěnnéé,,

-- kovovkovovéé,,
-- specispeciáálnlníí zzáávvěěsy a spony,sy a spony,

-- mech. kotvenmech. kotveníí TI a samonosný pohledový plTI a samonosný pohledový plášášťť..

→→ provprověětrtráávanvanéé obvodovobvodovéé plplášášttěě

→→ vlastnosti systvlastnosti systéémumu



20

→→ schschéémata provmata prověětrtráávanvanéého systho systéémumu

→→ druhy zdruhy záávvěěssůů

→→ varianty vvarianty věětraných pltraných plášášťůťů
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ÚÚprava spprava spáár u pohledovr u pohledovéého zdivaho zdiva
-- nevhodnnevhodnéé provedenprovedeníí spspáár lr líícovcovéého zdiva ho zdiva ==>> zadrzadržžovováánníí vody a vody a 
neneččistot, zistot, záátok do konstrukce =tok do konstrukce =>> degradace zdiva a sndegradace zdiva a sníížženeníí úúnosnosti.nosnosti.


