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Stěnové systémy – nenosné st ěny

PŘÍČKY

Stěnové systémy

Svislé st ěnové konstrukce se d ělí dle:
- statického p ůsobení : - nosné

- nenosné
- polohy v budově: - vnitřní

- vnější (obvodové)
- funkce v budově: např. - mezibytové (funkce akustická)

- požární
- schodištˇové

Stěny dle technologie :
1. - zděné (cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené)
2. - monolitické (z litého ŽB do bednění)
3. - montované (z velkoplošných dílců, tj. bloků nebo panelů)

ZajiZaji ššttěěnníí stability nenosnstability nenosn éé ststěěnyny
-- podobnpodobn ěě jako u nosnjako u nosn éé ststěěnyny

ZDIVOZDIVO = stavebn= stavebníí konstrukce vzniklkonstrukce vznikláá zzáámměěrným sklrným sklááddáánníím m 
prvkprvkůů z pz přříírodnrodníího nebo umho nebo uměělléého ho stavivastaviva spojovanspojovanéé maltoumaltou
nebo nebo kladenkladen éé na suchona sucho ..
Stavivo + malta = funkce nosnStavivo + malta = funkce nosn áá + + VAZBAVAZBA (zp(způůsob kladensob kladeníí
staviva)staviva)
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Příčky = nenosné svislé konstrukce
- svislé nenosné konstrukce rozdělující vnitřní prostor budov,   
přenášejí pouze vlastní hmotnost do nosných konstrukcí (stropů, 
stěn).

- funkce: - optické dělení prostoru;
- zvukově izolační;
- tepelně izolační;
- protipožární.

- dělení p říček: 
1/ podle hmotnosti: - velmi lehké m<50 kg/m2

- lehké m=50 až 120 kg/m2
- těžké m>120 kg/m2

2/ podle zabudování : - pevné (přemístění = vybourání)
- přemístitelné (z lehkých dílců = lze 
demontovat)

- pohyblivé (posuvná dráha – posuvné, 
skládací)

3/ dle statického systému: - spodní uložení, zavěšení (na strop), 
boční uložení, kombinované uložení.

A A –– zdzděěnnéé -- A1 A1 –– cihelncihelnéé
A2 A2 –– tvtváárnicovrnicovéé -- keramickkeramickéé, betonov, betonovéé, , plynosilikplynosilikáátovtovéé apod.apod.
A3 A3 -- sklenskleněěnnéé
A4 A4 –– kamennkamennéé
A5 A5 –– smsmíšíšenenéé

B B –– monolitickmonolitick éé
C C –– montovanmontovan éé

6/ dle akustických vlastnost6/ dle akustických vlastnost íí

JednoduchJednoduch éé –– jednovrstvjednovrstvéé (jeden materi(jeden materiáál) a vrstvenl) a vrstvenéé,,
–– ddůůleležžititáá je ploje ploššnnáá hmotnost sthmotnost stěěny;ny;

DvojitDvojit éé –– ze dvou samostatných stze dvou samostatných stěěn oddn odděělených vzduchovou lených vzduchovou 
mezerou, ktermezerou, kteráá mmůžůže být e být ččáástesteččnněě vyplnvyplněěna na 
pohltivýmpohltivým mměěkkým materikkým materiáálem;lem;

KombinovanKombinovan éé –– sestavensestavenéé ze zze záákladnkladníí ststěěny a jedno nebo ny a jedno nebo 
oboustrannoboustrannéé akustickakustickéé ppřředstedstěěnyny oddodděělenlenéé od od 
ststěěny zny záákladnkladníí..

5/ dle technologie provedení

PPřřííččky zdky zd ěěnnéé -- cihelnciheln éé
Druhy a formDruhy a form ááty 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 hlhlííny, majny, majíí plný stplný střřep bez otvorep bez otvorůů (dutin).(dutin).
Pevnost cihel v tlaku : Pevnost cihel v tlaku : P7P7 MPaMPa –– nenosnnenosnéé zdivo, zdivo, 

P10, P15P10, P15 MPaMPa –– nosnnosnéé zdivo, komzdivo, komííny ve stny ve stěěnněě, , 
P20 (P25)P20 (P25) MPaMPa -- mrazuvzdornmrazuvzdornéé, nosn, nosnéé pilpilíířře.e.

Hmotnost 4,5 kgHmotnost 4,5 kg
TlTl. p. přřííččky min. 75 mm, max. 150 mm.ky min. 75 mm, max. 150 mm.

�� Cihla vCihla v áápenoppenop íískovskov áá 290*140*650290*140*650mm, 240*115*72 mmmm, 240*115*72 mm
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. p. přřííččky 125 mm.ky 125 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. p. přřííččky 125 mm.ky 125 mm.
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Postup montáže: 1. STĚNA, 2. STROP, 3. PŘÍČKA, 4. PODLAHA

Ukotvení p říček: 
- do drážek, 
- do kapes, 
- pomocí kotev, trnů…

Příčky tvárnicové – keramické

- příklad systému - Porotherm:
Porotherm 6,5 P+D (65 * 372 * 238 mm)
Porotherm 11,5 P+D (115 * 497 * 238 mm) 
Porotherm 17,5 P+D (175 * 372 * 238 mm) i jako nosná stěna;
Porotherm 24 AKU (115 * 240 * 113 mm) – mezibytová příčka;
Porotherm 30 AKU (145 * 300 * 113 mm) – mezibytová příčka.

- příčkové zdivo: 75, 125,150, 185 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.
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www.www.wienerbergerwienerberger..czcz

Příčky tvárnicové - plynosilikátové

Sytém Ytong
- příčkové zdivo: 150, 100, 75, 50 mm.
- pevnostní a hmotnostní třídy: P2-500, P4-600, P4-700
- snadná úprava tvárnic - doplňkové dílce se řežou (výhodné použití při 
rekonstrukcích);
- sesazování tvárnic na sráz – lepí se v ložné i styčné spáře plnoplošně;
- spáry tl. 1-3 mm;
- nízká hmotnost;
- nízká zvukoizolační schopnost ;
- vysoká nasákavost - ztráta tepelně izolačních vlastností.
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KotvenKotven íí a prova prov áádděěnníí ppřřííččkyky

www.www.xellaxella..czcz

KotvenKotven íí ppřřííčček u dveek u dve řřnníích zch z áárubnrubn íí
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Skleněné příčky - realizace

Skleněné příčky
- Sklobetonové – ze

skleněných tvárnic         
(Luxfery)                               
a ŽB spár;

- Copilit

Monolitické p říčky
- Monierova příčka – cement;

- Rabitzova příčka – sádra.
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Montované p říčky
– pevné, p řemístitelné, pohyblivé
- konstrukčně se provádí jako

• plošné (nosná část příčky je tvořena deskou)
• roštové (nosnou část příčky tvoří rošt kovový nebo dřevěný, 

na něj se montuje opláštění) 

� Knauf, Rigips
– nosný rošt (hliníkové nebo 

dřevěné profily) 
+ sádrokartonová deska 
+ minerální izolace. 

- tloušťka příčky dle požadavků
především akustických.

MontovanMontovanáá SDK pSDK přřííččka ka –– ukonukonččeneníí u podlahyu podlahy

MontovanMontovanáá SDK pSDK přřííččka ka –– ukonukonččeneníí u podlahyu podlahy


