
ZVĚTŠENÍ OBRÁZKU 
(1× KLEPNOUT MYŠÍ)

ZMENŠENÍ OBRÁZKU 
(1× KLEPNOUT MYŠÍ)

PŘEHRÁNÍ VIDEA

POHYB OBRÁZKEM
MYŠÍ

VÍCE INFORMACÍ
(1× KLEPNOUT MYŠÍ)

PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ
(1× KLEPNOUT MYŠÍ)

POHYB NA DALŠÍ KAPITOLU 
UČEBNICE

POHYB NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ
KAPITOLU UČEBNICE

NÁVRAT NA OBSAH 
UČEBNICE

GRAFIKA OVLÁDACÍCH PRVKŮ

MPZ 1 – OVLÁDACÍ PRVKY



MPZ 1 –  SPOJOVÁNÍ MATERIÁLU

VIDEO PŘITUŽOVÁNÍ NÝTU
               

MPZ 1 – SPOJOVÁNÍ MATERIÁLU

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.






MPZ 1 –  SPOJOVÁNÍ POTRUBÍ – NEROZEBÍRATELNÉ SPOJE

+

2.11 SPOJOVÁNÍ POTRUBÍ – NEROZEBÍRATELNÉ
           SPOJE

Mezi nerozebíratelné zařazujeme takové spoje, které nelze opakovaně složit a rozebrat 
bez toho, abychom je poškodili. Patří sem spoje pájené, spoje svařované a spoje lisované.

SPOJE PÁJENÉ

Pájení je nerozebíratelné spojení dvou kovových částí v pevném stavu pomocí 
přídavného materiálu, tzv. pájky, která je v tekutém stavu.

 

                                                                                                Pájení naměkko

Pájka je slitina kovů, která má nižší bod tavení, než mají spojované kovy. Pájky se 
dodávají ve tvaru tyčí, drátů, fólií, trubiček nebo past. Kvalita pájky výrazně ovlivňuje 
kvalitu spoje. Nejdůležitějšími vlastnostmi pájek jsou smáčivost a vzlínavost. Smáčivost je 
schopnost pájky přilnout k základnímu materiálu, vzlínavost je schopnost pájky zatékat 
do úzkých spár. Rozlišujeme pájení natvrdo a pájení naměkko, které se rozlišuje podle 
pracovní teploty a přídavného materiálu. Pracovní teplota je teplota, při které se použitá 
pájka taví, smáčí stěny trubky a tvarovky a vyplňuje spoj. Pracovní teplota se pohybuje 
v blízkosti horního bodu tavení pájky. Při pájení natvrdo je pracovní teplota nad 450 °C 
a při pájení naměkko pod 450 °C.



MPZ 1 –  CHARAKTERISTIKA STAVEBNICT VÍ

ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY

Na přípravě a realizaci staveb se podílejí účastníci výstavby. To jsou všechny osoby 
(právnické nebo fyzické) zainteresované na přípravě, zajištění a užití stavby.

Tyto účastníky výstavby můžeme rozdělit na přímé a nepřímé:

Přímí účastníci výstavby jsou:

• investor – jednotlivec, podnik nebo instituce, která má investiční záměr, to znamená,
chce realizovat stavbu a má pro její zajištění dostatečné finance,

• hlavní projektant – jednotlivec nebo firma, která zpracovává na žádost investora
projektovou dokumentaci pro realizací stavby,

• generální dodavatel stavby – jednotlivec nebo firma, která provádí realizaci stavby
podle schválené prováděcí projektové dokumentace.

Nepřímí účastníci výstavby jsou:

• stavební úřad – orgán státní správy, který povoluje výstavbu, dohlíží nad průběhem
stavebních prací a stavbu na závěr kolauduje,

• různé organizace – hygiena, hasičský záchranný sbor, oblastní inspektorát práce
(OIP), správa komunikací, městské vodovody a kanalizace…,

• vlastníci sousedních parcel – dávají souhlasné stanovisko k realizaci stavby,

• autorský dozor projektanta (AD) – vykonává jej projektant a kontroluje, zda
dodavatel provádí stavbu přesně podle projektu,

• stavební dozor investora (SDI) – dohlíží za investora na realizaci stavebních prací,
s dodavatelem koordinuje průběh stavebních prací.




MPZ 1 –  KONSTRUKCE BUDOV

Další – nenosné konstrukce
Podlaha na terénu – provádí se v několika vrstvách na rostlém terénu nebo štěrkovém 
podsypu. Skládá se z podkladního betonu, izolace proti zemní vlhkosti a radonu, 
betonové mazaniny a dalších vrstev podlahy, které jsou dány projektovou dokumentací.

Komínové těleso – slouží pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Dnes se nejčastěji 
zhotovuje z prefabrikovaných tvarovek, např. SCHIEDEL.

Svislé nenosné konstrukce – příčky. Jedná se o svislé nenosné konstrukce, které účelově 
rozdělují objekt na ucelené části. Nejsou na ně kladeny zvláštní požadavky z hlediska 
únosnosti (musí však unést samy sebe a případně tíhu zařizovacích předmětů).

Podlahové konstrukce – jsou jednovrstvé nebo vícevrstvé konstrukce uložené na vrchní 
ploše podkladu (stropní konstrukce apod.) za účelem dosažení žádoucích technických 
vlastností podle požadovaného provozu. Pod pojmem podlaha se rozumí vedle nášlapné 
vrstvy i vrstva vyrovnávací a izolační.

Sádrokartonové konstrukce – jsou nenosné velmi lehké konstrukce používané pro 
vnitřní suchou výstavbu. Používají se jako obklady, příčky, podhledy a podlahy. V ČR jsou 
zastoupeny tři systémy sádrokartonových konstrukcí: KNAUF, RIGIPS, FERMACELL.

Výplně otvorů – slouží k ochraně budov před vstupem nežádoucích osob. Jde o okna, 
dveře, vrata a další. Tyto výrobky jsou dřevěné, plastové, nebo kovové. Podle toho jestli 
jsou použity v obvodovém plášti budov, nebo ve vnitřních svislých konstrukcích, jsou na 
ně kladeny rozdílné tepelné a zvukově‑izolační vlastnosti.

Převislé konstrukce – například římsy. Účelem římsy je chránit průčelí budovy před 
stékající srážkovou vodou. Dále dotváří architektonické ztvárnění fasády. Římsy 
mohou být cihelné, železobetonové, anebo dřevěné. Jako další převislou konstrukci ve 
stavebnictví používáme balkony.




MPZ 1 –  ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

ZASTŘEŠENÍ BUDOV

Střecha je definována jako konstrukce nad posledním podlažím stavebního objektu. 
Skládá se z nosné střešní konstrukce a ze střešního pláště. Nosnou střešní konstrukcí 
se rozumí část střechy přenášející zatížení od střešního pláště, vody, sněhu, větru, 
provozu apod. do ostatních nosných částí objektů a může plnit i funkci nosné vrstvy 
střešního pláště.

Střešní plášť je charakterizován jako část střechy bez nosné střešní konstrukce. Chrání 
objekt před vnějšími vlivy a zabezpečuje požadovaný stav vnitřního prostředí.




MPZ 1 –  ČÁSTI PLYNOVODŮ

F90 KOLENO 3/4“

F92 KOLENO 3/4“

F130 T‑KUS 3/4“

F130A T‑KUS RED. 3/4“×1/2“

F241 REDUKCE 3/4“×1/2“

F270 NÁTRUBEK 3/4“

F240 NÁTRUBEK RED. 3/4“×1/2“

F280 VSUVKA 1/2“

F290 ZÁTKA 3/8“

Přehled tvarovek
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