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Členění stavby
Dilata ční spáry
Posuvné spáry

Pohybové spáry
Stavební spáry

RozdRozděělovaclovac íí spsp ááryry

-- rozdrozděělujlujíí stavebnstavebníí objekt a tobjekt a tíím i stavebnm i stavebníí konstrukce ve svislkonstrukce ve svisléém smm směěru na ru na 
menmenšíší tuhtuhéé celky s mocelky s možžnostnostíí volnvolnéého pohybu.ho pohybu.

ZZáákladnkladn íí ddůůvod pro toto vod pro toto čč lenleněěnníí stavby jsoustavby jsou : : 
-- objemovobjemovéé zmzměěny v konstrukcny v konstrukcíích, ch, 
-- nestejnnestejnéé sedsedáánníí budovy.budovy.
-- zamezenzamezeníí ppřřenosu enosu úúččinkinkůů na dalna dalšíší ččáásti budovy.sti budovy.

Vzhledem k pVzhledem k přřííččininěě a sma směěru pohybu konstrukce nebo ru pohybu konstrukce nebo ččáásti budovy rozdsti budovy rozděělovaclovacíí
spspááry dry děěllííme na :me na :

-- dilatadilata ččnníí -- smsměěr pohybu vodorovný (horizontr pohybu vodorovný (horizontáálnlníí),),
-- posuvnposuvn éé -- smsměěr pohybu svislý (vertikr pohybu svislý (vertikáálnlníí),),
-- pohybovpohybov éé –– smsměěr pohybu horizontr pohybu horizontáálnlníí i vertiki vertikáálnlníí,,
-- stavebnstavebn íí -- pracovnpracovníí spspáárara vynucenvynucenáá napnapřř. technologi. technologiíí pracpracíí..

ŠíŠířřka rozdka rozd ěělovaclovac íí spspááryry -- ∆∆L = L * L = L * αα * * ∆θ∆θpp ale  ale  min. min. ∆∆∆∆∆∆∆∆L = 20 mmL = 20 mm
L L ………………ddéélka prvku (konstrukce) v mlka prvku (konstrukce) v m
αα ………………teplotnteplotníí sousouččinitel dinitel déélkovlkovéé roztaroztažžnostinosti
∆θ∆θp  p  ………….... zatzatěžěžovacovacíí teplota ve teplota ve °°CC

DilataDilata ččnníí spspááryry

-- umoumožňžňujujíí pohybpohyb stavebnstavebníího celku nebo konstrukcho celku nebo konstrukcíí ve smve směěru horizontru horizontáálnlníímm..
-- jednjednáá se o objemovse o objemovéé zmzměěny materiny materiáálu konstrukcelu konstrukce -- smrsmrššťťovováánníím,m,

-- roztahovroztahováánníím.m.

PPřřííččina ina –– zmzměěna teplotyna teploty prostprostřřededíí (den/noc, l(den/noc, lééto/zima) a materito/zima) a materiáálu =lu =>>
vznikvznikáá tahovtahovéé napnapěěttíí v konstrukci (vznik trhlin av konstrukci (vznik trhlin ažž destrukce konstrukce) destrukce konstrukce) 
→→ nutno ponutno poččíítat s koeficientem tepelntat s koeficientem tepelnéé roztaroztažžnosti materinosti materiáálu; lu; 
-- chemickchemickéé procesyprocesy v materiv materiáálech konstrukce. lech konstrukce. 

NapNapřř. smr. smrššťťovováánníí tuhnouctuhnoucíího betonu, tzv. ho betonu, tzv. reologickreologickéé zmzměěny materiny materiáálu.lu.

ObjemovObjemov éé zmzměěny ny definujeme jako definujeme jako zmzměěny nevyvolny nevyvol áávajvaj ííccíí zmzměěnu stavu nu stavu 
napjatostinapjatosti v konstrukci. Tedy dochv konstrukci. Tedy docháázzíí ke zmke změěnnáách rozmch rozměěrrůů konstrukce a jejich konstrukce a jejich 
prvkprvkůů..

DilataDilata ččnníí spspáárara -- prochprocháázzíí svisle celým objektem nebo jeho ucelenou svisle celým objektem nebo jeho ucelenou ččááststíí, , 
-- min. pmin. přřes 1 podlaes 1 podlažžíí, , 
-- ppřřes konstrukce vodorovnes konstrukce vodorovnéé, , 
-- oddodděěluje konstrukce svislluje konstrukce svisléé, , 
-- nikdy neprochnikdy neproch áázzíí zzááklady.klady.

Nejsou vystaveny velkým zmNejsou vystaveny velkým změěnnáám teploty.m teploty.
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ÚÚččinky objemových zminky objemových změěnn

nepnepřřiznaniznanáá dilatadilataččnníí spspáárara



3

PosuvnPosuvn éé spsp ááryry

-- umoumožňžňujujíí svislý pohyb stavebnsvislý pohyb stavebníích celkch celkůů navznavzáájem; jem; 

-- prochprocháázejzejíí celou výcelou výšškou budovy kou budovy –– od stod střřechy, vechy, vččetnetněě zzáákladkladůů aažž na na 
zzáákladovou spkladovou spááru.ru.

Navrhujeme je pNavrhujeme je přři pi půůsobensobeníí ttěěchto vlivchto vlivůů::

-- nerovnomnerovnom ěěrnrn éé sedsed áánníí objektuobjektu –– nepravidelnnepravidelnéé slosložženeníí
zzáákladovkladovéé ppůůdy,dy,

-- nerovnomnerovnom ěěrnrn éé zatzat íížženeníí –– vlivem rozdvlivem rozdíílnlnéé vývýššky ky ččááststíí objektu objektu 
nebo rozdnebo rozdíílnou velikostlnou velikostíí uužžitnitnéého zatho zatíížženeníí ččáásti objektu sti objektu 
(administrativa + sklady);(administrativa + sklady);

-- rrůůznznéé typy nadzemntypy nadzemn íí ččáásti budovysti budovy –– vedle sebe skelet a vedle sebe skelet a 
zdzděěnnáá ččáást nebo st nebo ččáást ocelovst ocelováá a betonova betonováá čči ze di ze dřřeva;eva;

-- dodatedodate ččnnéé zmzměěny okolnny okoln íího  prostho  prost řřededíí –– pokles hladiny pokles hladiny 
spodnspodníí vody.vody.
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PohybovPohybov éé spspááryry

StavebnStavebn íí spsp ááryry

-- navrhujnavrhujíí se u objektse u objektůů, kde p, kde půůsobsobíí dynamickdynamickéé (m(měěnnííccíí se) vlivy se) vlivy 
napnapřř. ot. otřřesy pesy půůdy vlivem seizmicity nebo v poddolovandy vlivem seizmicity nebo v poddolovanéém m 
úúzemzemíí

-- majmajíí za za úúččel oddel odděě lit dvlit dvěě samostatnsamostatnéé stavby nebo jejich stavby nebo jejich 
ččáásti umsti umííststěěnnéé vedle tvedle těěsnsněě sebe sebe –– napnapřř. vedle st. vedle stáávajvajííccíího ho 
domu postavdomu postavíím nový;m nový;

-- tloutlouššťťka stavebnka stavebníí spspááry ry –– 2 a2 ažž 5 mm5 mm –– vyplnvyplnííme ji napme ji napřř. . 
dvdvěěma vrstvami asfaltovma vrstvami asfaltovéého izolaho izolaččnníího pho páásu nebo deskou su nebo deskou 
polystyrenu polystyrenu tltl. 5 mm.. 5 mm.

Dilata ční spáry u podlah
- musí vždy procházet celým monolitickým souvrstvím!
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KonstrukKonstrukččnníí řřeeššeneníí dilatadilataččnníích spch spáárr

zdvojenzdvojen éé konstrukcekonstrukce

jednostrannjednostrann éé kluznkluzn éé
uloulo žženeníí

vlovlo žženenéé polepolevykonzolovvykonzolov áánníí stropnstropn íí
konstrukcekonstrukce
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DilataDilataččnníí prvky pro kluznprvky pro kluznáá ulouložženeníí

Provedení dilatační spáry
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Vzedmutá podlaha
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