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1 VSTUPNÍ ŠKOLENÍ BOZP, ZÁKLADNÍ
USTANOVENÍ PRÁVNÍCH NOREM O BEZPEČNOSTI
PRÁCE, POŽÁRNÍ OCHRANA, HYGIENA PRÁCE
Rozvrh učebního dne, organizace učebního dne a povinnosti žáka. Základní ustanovení
právních norem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygieně práce a požární
ochraně – Ústava ČR, zákoník práce v platném znění, předpis č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Řízení a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) v organizaci –
odpovědnost organizace, pracovníků a žáků za BOZP.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném
dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 410/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu
a vzdělávání dětí a mladistvých.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, HYGIENA PRÁCE
• Nejčastější zdroje a příčiny pracovních úrazů – registrace a evidence úrazů, evidence
a registrace pracovních a školních úrazů.
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků. Druhy ohrožení při práci a způsoby ochrany pracovníků (ochranná
zařízení, osobní ochranné pracovní prostředky a pomůcky).
• Prevence rizik při pracovních činnostech v daném oboru, rizika na pracovištích, práce
zakázané mladistvým, práce ve výškách, manipulace s materiálem a jeho doprava.
• První pomoc při úrazech na pracovišti.
• Žáci budou seznámeni se školním a dílenským řádem.

Bezpečnost při práci s ručním nářadím a s mechanizovanými nástroji
Školení o bezpečnosti práce a požární ochrany pro žáky všech ročníků. Při instruktáži
k jednotlivým tematickým celkům výuky se s důrazem zabýváme bezpečnostními
aspekty práce s ručními nebo mechanizovanými nástroji, pracovními postupy,
technologií správného použití nástrojů a otázkou, co je žádoucí, a co je zakázané. Dále
se věnujeme tomu, jaké nebezpečí hrozí žákům, případně jejich okolí při nedodržení
správného technologického a bezpečného postupu při práci.
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Poskytnutí první pomoci při úrazech
Každý pracovník a žák musí znát pravidla poskytování první pomoci a musí ji umět
poskytnout. Pro poskytnutí první pomoci musí být každé pracoviště vybaveno příruční
lékárničkou.

PRVNÍ POMOC
VE ČTYŘECH KROCÍCH
DÝCHÁNÍ

1

• Zjistěte, jestli zraněný dýchá.
• Pokud DÝCHÁ, zvedněte mu nohy
nahoru, někdy to stačí, aby se probral.
• Pokud NEDÝCHÁ, zavolejte linku 155.

LINKA 155

2

• Zavolejte linku 155, představte se,
řekněte co se stalo, komu a kde.
• Odpovězte na otázky operátora.

VODOROVNÁ POLOHA

3

• Zraněného přemístěte do vodorovné
polohy.
• Zakloňte mu hlavu. To zlepší
průchodnost dýchacích cest.

MASÁŽ SRDCE

4

• Nahmatejte dolní konec hrudní kosti.
• Přiložte ruku do střední části hrudní
kosti. Druhou ruku dejte na hřbet první
ruky. Lokty musí být napjaty.
• Stlačujte hrudník 100× za minutu
(rytmus písničky Rolničky), dokud
nepřijede záchranná služba.
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Některé příklady poskytnutí první pomoci při úrazech
Zlomeniny – nesnažíme se napravovat, zajistíme nehybnost
končetiny a dopravíme postiženého k ošetření nebo
přivoláme lékařskou pomoc.
Zajištění základních životních funkcí, pokud nastane
zástava dechu nebo výpadek srdeční činnosti. Základem
je stlačování hrudníku 100× za minutu, a to až do chvíle,
než přijede kvalifikovaná lékařská pomoc. Závisí na tom
život postiženého, neboť k vážnému poškození mozku stačí
5 minut, během nichž není zásoben kyslíkem.
Krvácení – tepenné, nebo žilní. Nebezpečí velké ztráty krve
a úmrtí postiženého. Musíme zastavit krvácení za každou
cenu, i za cenu zastavení krvácení nečistou rukou. Přikládáme
tlakové obvazy a, je‑li to nutné, použijeme zaškrcení
končetiny; v tom případě je však důležité napsat čas, kdy bylo
zaškrcení provedeno, aby nedošlo k odumření tkání z důvodu
neprokrvení. Samozřejmě následně vyhledáme odbornou
pomoc. Došlo‑li již k nějaké ztrátě krve, je nutné položit nohy
výše, podložit je, aby zůstaly prokrveny životně důležité
orgány. Provedeme opatření proti šoku, zajistíme přísun
tekutin, zamezíme prochladnutí…
Zasažení očí – Chemikálií – vypláchnout oči silným proudem
vody a vyhledat lékařskou pomoc. Mechanické poškození
oka – vyhledáme neprodleně lékařskou pomoc. Chemikálie,
barvy atp. je třeba uchovávat v originálních obalech a před
použitím se z obalu seznámit nejen s technologií použití, ale
i s první pomocí při potřísnění, požití apod.
Popálení – Snažíme se zabránit propuknutí šoku a postižené
místo ochlazujeme vodou, sněhem. Spálenina bývá sterilní,
nenanášíme žádné léky, mastičky, ale vyhledáme pomoc
lékaře.

V případě všech větších úrazů použijeme tel. číslo 155, příp. 112 (IZS).
Od roku 2010 se neškoleným laickým zachráncům doporučuje při základní
neodkladné resuscitaci pouze stlačovat hrudník a neprovádět umělé
dýchání z úst do úst. Zachránci vyškolení v resuscitaci by měli klasickým
způsobem střídat komprese hrudníku a umělé vdechy v poměru 30 : 2.
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Integrovaný záchranný systém – tel. 112
Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém vazeb, pravidel
spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní
správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění
záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události.
Základní složky IZS:
• Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR)
• Zdravotní záchranná služba (ZZS)
• Policie České republiky (PČR)
Ostatní složky IZS:
• Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
• Obecní policie
• Orgány ochrany veřejného zdraví
• Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby
• Zařízení civilní ochrany
• Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným
a likvidačním pracím
Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem a páteří integrovaného
záchranného systému. Pokud zasahuje více složek IZS, na místě většinou velí příslušník
Hasičského záchranného sboru ČR, který řídí součinnost složek a koordinuje záchranné
a likvidační práce. Operační a informační středisko HZS ČR povolává a nasazuje potřebné
síly a prostředky jednotlivých složek IZS v konkrétních lokalitách. Na strategické úrovni
je pak integrovaný záchranný systém koordinován krizovými orgány krajů a Ministerstva
vnitra.
Velitel zásahu má při provádění záchranných a likvidačních prací rozsáhlé pravomoci.
Může mj. zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu, nařídit evakuaci osob
nebo stanovit jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního
prostředí. Velitel zásahu je rovněž ze zákona oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby
k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. Firmy a občané mají ze zákona povinnost tuto
žádost o pomoc při řešení mimořádné události vyslyšet.
Integrovaný záchranný systém vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů,
zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí (požárů, havárií,
dopravních nehod atd.).
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Tísňová volání
Tísňovým voláním se rozumí volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu
a uvedena v telefonních seznamech, a která je nutno pro záchranu lidských životů, zdraví
nebo majetku zpřístupnit. K těmto číslům je garantován bezplatný a nepřetržitý přístup.

V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:
• 150 Hasičský záchranný sbor
• 155 Zdravotnická záchranná služba
• 158 Policie ČR
• 156 Obecní (městská) policie
• 112 Integrovaný záchranný systém – jednotné evropské číslo tísňového
volání

V roce 1991 Rada Evropských společenství vydala rozhodnutí o zavedení jednotného
evropského čísla tísňového volání. Stalo se tak především z důvodu usnadnění
komunikace s tísňovými službami v rámci Evropské unie. Každý stát používá svá vlastní
tísňová čísla, která cizinec mnohdy nezná, a při zavolání má většinou jazykové problémy.
Na uvedeném čísle musí být zabezpečeno, že zpráva o mimořádné události bude přijata
a bude zajištěna příslušná reakce. Povinnost zavést jednotné evropské telefonní číslo
tísňového volání byla uložena všem členským státům EU.

HYGIENICKÉ PŘEDPISY A OPATŘENÍ
Hygienické požadavky pro školská zařízení – vyhláška č. 410/2005 Sb.
Do oblasti dodržování hygienických předpisů na pracovištích a pojmu hygiena práce
patří například prašnost, hluk, osvětlení, teplota a jiné vlivy, které mohou působit
na fyzickou a psychickou pohodu pracovníka v pracovním procesu. Mycí, čisticí
a dezinfekční prostředky vydávají žákům učitelé na základě skutečné potřeby.
Zákaz kouření v areálu školy – žáci jsou seznámeni se zákonem č. 379/2005 Sb.,
o opatření a ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem
a návykovými látkami.
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Poskytování ochranných osobních prostředků – nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
Zaměstnavatel žákům bezplatně poskytuje ochranné pomůcky vzhledem k vykonávané
pracovní činnosti. Např. pracovní oděv, ochranné brýle, rukavice, respirátory, pracovní
obuv atp. Žákům jsou tyto prostředky poskytovány dle směrnice školy.

Příklad některých pracovních pomůcek
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POŽÁRNÍ OCHRANA
Každý žák je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, ohrožení
života a zdraví osob, či poškození majetku. V případě požáru je povinen poskytovat
přiměřenou osobní pomoc při zdolávání požáru. Žáci budou seznámeni s použitím
ručních hasicích přístrojů, s požárními řády a evakuačními plány.
Podle způsobu přemísťování rozeznáváme hasicí přístroje:
•
•
•

přenosné (ruční),
pojízdné (na podvozku),
přívěsné (za motorovým vozidlem).

Přenosné hasicí přístroje
Přenosné hasicí přístroje jsou používány v počáteční fázi vzniklého požáru. Zásah
je nutno provádět vždy po směru větru a vystřikující proud hasiva musí směřovat
vždy od kraje požáru směrem do požáru. Hasicí přístroj je tlaková nádoba naplněná
hasivem a opatřená zařízením, kterým se přístroj uvádí v činnost. Hasivo je vytlačováno
samočinně, a to buď trvalým tlakem, nebo tlakem z patrony. Uvedení hasicího přístroje
pod stálým tlakem do činnosti je velice jednoduché. Stačí vytrhnout zajišťovací pojistku
a po stisknutí páky ventilu je hasicí přístroj okamžitě funkční. Hasicí přístroje jsou
většinou osazeny manometrem, který nám trvale ukazuje, zda je v hasicím přístroji
potřebný provozní tlak.
U hasicího přístroje s tlakovou patronou je uvedení do činnosti trochu složitější. Po
vytržení zajišťovací pojistky udeříme na nárazníkovou armaturu a vyčkáme (5–10 vteřin),
než dojde k přemístění výtlačného plynu z tlakové patrony do nádoby hasicího přístroje.
Poté je hasicí přístroj připraven k hašení. Správná volba hasicího přístroje je podmíněna
druhem hořlavé látky.
Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru:
Třída požáru A – požáry pevných hořlavých látek hořící
plamenem nebo žhnutím. Jedná se zejména o dřevo, papír,
slámu, uhlí, gumu, textil, plast apod. Pro tuto třídu požáru jsou
vhodné hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.
Třída požáru B – požáry hořlavých kapalin a látek, které do
kapalného skupenství přecházejí. Jedná se zejména o benzín,
naftu, oleje, barvy, laky, mazadla apod. Pro tuto třídu požáru
jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové.
Třída požáru C – požáry plynných látek hořících plamenem.
Jedná se zejména o propan‑butan, zemní plyn, svítiplyn,
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acetylen, metan, vodík atd. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné
hasicí přístroje práškové, halonové, a hasicí přístroje s náplní
CO2 (nazývané sněhové hasicí přístroje).
Třída požáru D – požáry lehkých alkalických kovů,
např. hořčíku a jeho slitiny s hliníkem. Při hoření těchto kovů
dochází k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů
vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně
upravených prášků. Nikdy nehasit vodou nebo pěnou!
Třída požáru F – požáry jedlých olejů a tuků (rostlinné
nebo živočišné oleje a tuky) ve fritézách, pánvích a jiných
kuchyňských zařízeních. Pro hašení se používají vodní hasicí
přístroje se speciálními aditivy.
Rozdělení přenosných hasicích přístrojů podle druhu hasicí látky:
•
•
•
•
•

vodní,
pěnový,
práškový,
sněhový,
halonový.

Abychom nemuseli složitě přemýšlet, jak a jaký druh hasicího přístroje máme použít, na
jeho obalu je uveden návod, a také piktogramy s třídou požáru, pro který je hasicí přístroj
vhodný.

Vodní a pěnový hasicí přístroj nesmí být použit na hašení
požáru zařízení pod elektrickým proudem.
Práškovým a sněhovým hasicím přístrojem není vhodné hasit
požáry sypkého materiálu a prachu – hrozí nebezpečí vzniku
výbušné směsi se vzduchem, resp. výbuchu.
Při hašení hasicím přístrojem s náplní CO2 existuje při kontaktu
s nechráněnou pokožkou nebezpečí vzniku popálenin chladem
(omrzlin).
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Pokyny pro použití přenosných hasicích přístrojů:
• Stříkací trysku nasměrujte na požár,
• uvolněte pojistku a spusťte hasicí přístroj,
• proveďte hasební zásah.
Na co si dát pozor a jak správně postupovat při hašení požáru:
• Pozor na směr větru – proud hasiva nasměrujte vždy po větru,
• haste přerušovaně,
• směr hasiva soustřeďte na hořící látku, nikdy nestříkejte do plamenů a kouře,
• hořlavé kapaliny, které vytékají, haste směrem od místa vytékání směrem k hořící louži
a zpět,
• větší požáry zdolávejte vždy pomocí několika hasicích přístrojů,
• hasicí přístroje nasazujte postupně, nikoli současně,
• hašení hasicími přístroji je vhodné kombinovat s jinými technikami hašení,
• zabezpečte, aby použité hasicí přístroje byly neprodleně znovu naplněny a umístěny
na určená místa,
• zajistěte dodržování termínů pro kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů
odbornou firmou (minimálně 1× ročně).
Ruční hasicí přístroje:
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Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana při práci ve školním zařízení
Dodržování těchto předpisů je pro všechny žáky, jak ve škole, tak na pracovišti, závazné.
Na závěr školení by měly být znalosti žáků prověřeny pohovorem a testem. Žák současně
stvrdí podpisem, že školení BOZP a Požární ochrany rozuměl.

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Jak poskytnete první pomoc při úrazu?
Co je to integrovaný záchranný systém?
Uveďte telefonní čísla pro tísňová volání.
Na co se nesmí použít vodní hasicí přístroj?
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2 ÚVOD DO STAVEBNÍ TECHNOLOGIE

2.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNICTVÍ

2.2 KONSTRUKCE BUDOV
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2.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNICTVÍ
Stavebnictví je průmyslové odvětví, které je více než jiná závislé na stavu ekonomiky
a jejím vývoji. Jestliže se bude zdárně vyvíjet ekonomická situace státu, firem
i jednotlivců, poroste poptávka po realizaci staveb. Díky tomu budou mít stavební firmy
dostatek zakázek a jejich zaměstnanci jistotu kvalitní práce.
Stavebnictví je hospodářský obor, pomocí kterého je zajišťována výstavba, údržba,
modernizace, rekonstrukce a demolice stavebních objektů.

Stavebnictví uspokojuje potřebu společnosti po zajištění výstavby a údržby bytových
domů, občanských staveb (kina, divadla), průmyslových objektů, zemědělských staveb,
vodohospodářských a inženýrských staveb jako jsou dálnice, mosty a železniční koridory.
Tyto náročné potřeby uspokojuje stavebnictví prostřednictvím dvou základních oblastí
stavební výroby:
1. Výroba stavebních hmot – zajišťuje těžbu, úpravu a zpracování stavebních hmot
a materiálů nutných pro stavební výrobu. Bez výroby stavebních hmot by stavební
firmy nebyly schopny uspokojit požadavky společnosti.
2. Stavební výroba – s využitím stavebních materiálů, mechanizace, lidské práce
a koordinace realizuje samotnou výstavbu projektovaného díla.
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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.
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SUBDODAVATEL

ZEDNÍK A JEHO ÚKOLY
Při realizaci stavebních prací má významnou úlohu zedník, který provádí velkou část
prací hlavní stavební výroby a některé práce přidružené stavební výroby. Zedník mimo
svou odbornost musí mít základní znalosti o profesích, které na jeho práci navazují
(tesař, instalatér, topenář, elektrikář, podlahář, malíř, tapetář…). Svou kvalitní prací těmto
profesím umožní snadné a bezproblémové pokračování ve výstavbě.

Zedník provádí tyto stavební konstrukce:
• základy,
• nosné zdivo,
• stropy,
• schodiště.
Mezi další stavební práce, které provádí zedník, patří:
• podlahy,
• omítky,
• obklady,
• dlažby,
• osazování výplní otvorů,
• bourání,
• sádrokartonové konstrukce,
• zateplování budov.
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbě:
• Veškerá pracovní činnost při realizaci stavebního díla musí být pracovníky prováděna nejenom podle
technologických postupů, ale i podle předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).
• Zásady BOZP musí být navrženy v projektové dokumentaci a v předvýrobní přípravě stavby. Tyto zásady se musí
dodržovat během celé výstavby. Nad dodržování předpisů BOZP dbá bezpečnostní technik, stavbyvedoucí, mistr
a každý pracovník stavby.
• Zedník nesmí při práci ohrozit zdraví své, spolupracovníků ani lidí, kteří se okolo stavby pohybují. Musí znát
a dodržovat předpisy BOZP.

Školení BOZP
Aby na stavbě nedocházelo k porušování BOZP, jsou všichni pracovníci, kteří vykonávají
stavební práce a kteří se na stavbě pohybují, důkladně proškolení.
Školení BOZP provádí mistr nebo stavbyvedoucí. O školení je proveden zápis a proškolení
pracovníci ho podepíší. Školení probíhá minimálně jednou za rok, ale může probíhat
častěji: např. když zedník přechází na novou stavbu, bude pracovat s novým strojem,
bude pracovat ve výškách nebo v nezapaženém výkopu.

Předpisy BOZP
Každý typ pracovní činnosti řeší konkrétní předpis BOZP:
• BOZP při zemních pracích – zahrnuje běžné zemní práce (práce při čištění a skrývce
terénu, způsoby výlezu z výkopu) a speciální práce (práce s trhavinami, práce pod
hladinou vody),
• BOZP při betonářských a zednických pracích – zahrnuje předpisy pro zdění z cihel,
tvárnic, pro zdění komínů, sloupů, stěn, předpisy pro přepravu betonové a cementové
směsi a předpisy pro zhotovování a rozebíraní stavebního bednění,
• BOZP při montážních pracích – způsob uvazování prefabrikátů a manipulace s nimi,
omezení jeřábové činnosti,
• BOZP při práci ve výškách – požadavky na ochranné lávky, žebříky, záchytné
sítě apod.,
• BOZP při práci na lešeních – požadavky na tuhost a stabilitu lešení, žebříků,
zábradlí apod.,
• BOZP při pracích demoličních a bouracích – zahrnuje předpisy pro ruční a strojní
bourání.
Konkrétními předpisy BOZP se budeme podrobně zabývat v jednotlivých kapitolách této
učebnice.
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Základní pravidla BOZP:
• Vykonávám práci, ke které jsem byl proškolen.
• Dodržuji pokyny a nařízení mistra a stavbyvedoucího.
• Pohybuji se pouze na vyhrazeném pracovišti.
• Používám předepsané ochranné pomůcky.
• Před zahájením prací zkontroluji pracoviště (lešení, pracovní nástroje a stroje).
• K práci používám bezpečné nářadí a nástroje.
• Práci nevykonávám pod vlivem návykových látek.

Zásady laické první pomoci
První pomoc je péče nebo léčba poskytnutá postiženému před příjezdem Zdravotnické
záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného odborníka.
Jedná se o jednoduchá a účelná opatření, která mohou být poskytnuta kdykoli a kdekoli
a která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví či ohrožení života.
Cílem této první pomoci je pomoci ohroženému tak, abychom předešli komplikacím
a zmírnili následky poranění nebo postižení. Proto musí být první pomoc kvalitní
a hlavně včasná.
Při první pomoci je nutné zajistit tři základní životní funkce:
• je nezbytné zprůchodnit a udržet průchodné dýchací cesty,
• dýchání je v případě potřeby nutné obnovit a udržovat umělým dýcháním,
• je nezbytné obnovit a udržet krevní oběh nepřímou srdeční masáží a zastavením
krvácení.
Co potřebujeme k poskytnutí první pomoci?
K poskytnutí první pomoci nepotřebujeme žádnou zvláštní výbavu. Dobře vybavená
lékárnička pro první pomoc obsahuje řadu užitečných pomůcek, ale ne vždy ji máme
v případě potřeby pohotově k dispozici. Můžeme však použít cokoliv, co je právě
k dispozici, můžeme improvizovat, pokud je to potřeba.
Kam zavolat pro pomoc?
Okamžitě po zjištění vážného úrazu musíme přivolat odbornou pomoc. Do telefonu
popíšeme místo nehody, rozsah úrazu a vyslechneme rady operátora. Ten nás pomocí
telefonu může vést krok po kroku při poskytnutí první pomoci do doby, než na místo
nehody dojede odborná pomoc.
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Postup při poskytování základní první pomoci
Nejdůležitější pro poskytování první pomoci je:
• rychlost,
• účelnost,
• rozhodnost.
Způsob počínání je nejen rozhodující pro kvalitu první pomoci, ale i pro příznivý
a uklidňující vliv na postiženého, který je zpravidla psychicky změněn (strach, bolest,
úzkost). Celou situaci zpravidla zhoršují svědkové nebo rodinní příslušníci.
a) Nejprve posoudíme celkovou situaci a vytvoříme podmínky pro poskytnutí první
pomoci.
Některé situace si napřed vyžádají přípravu. V jejím rámci je nutno:
• zajistit bezpečnost postiženému a sobě a předejít dalšímu postižení,
• přerušit působení vyvolávající příčiny,
• vyprostit postiženého.
Velmi důležité je nestat se sám postiženým, když se pokoušíme o záchranu druhého.
Nepřibližujeme se proto k postiženému, pokud se přitom dostává do nebezpečí i náš život
(např. úraz elektrickým proudem).
Nejdříve se zabýváme těmi, kdo jsou nejvážněji zraněni. Nehýbáme s postiženým, pokud
to není zcela nutné. Neopatrná manipulace s postiženým může podstatně zhoršit jeho
zranění.
b) Vyšetříme postiženého a zjistíme rozsah poranění nebo postižení.
Postiženému se věnujeme bez velkých průtahů. Neztrácíme čas zbytečným vyptáváním,
kdy a jak k této příhodě došlo.
• Postupujeme rychle, systematicky a šetrně,
• zaměříme se nejprve na základní životní funkce, posoudíme stav dýchání oběhu
a vědomí. Není-li nutné zahájit neodkladnou resuscitaci, zjistíme stav dalšího postižení,
• dotazujeme se svědků na nejnutnější informace.
c) Poskytneme první pomoc.
• První pomoc se řídí rozsahem a druhem postižení a je zaměřena především na podporu
základních životních funkcí,
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• první pomoc musí být poskytnuta neprodleně,
• po poskytnutí první pomoci je vždy nutná stálá kontrola postiženého do doby, kdy jej
převezme zdravotnická pomoc,
• zdravotnická pomoc musí být zajištěna vždy a co nejdříve.
d) Zaznamenáme potřebné informace:
• akutní příhodu a čas vzniku, popř. jak k ní došlo,
• jak jsme postupovali při vyšetření a ošetření postiženého,
• údaje o dřívějších onemocněních, pokud jsme je zjistili, případně jména svědků
a osob, které se podílely na vyproštění a ošetření.
e) Předáme nemocného zdravotnické pomoci, nebo zahájíme improvizovaný
převoz, pokud to dovolí stav postiženého.
Další odborné informace se dozvíte při školení, které na začátku školního roku provede
bezpečnostní technik školy.

Shrnutí
V této kapitole se žák seznámí se stavebnictvím, pozná dělení stavebnictví a jaký
má význam pro naši společnost. Dále se dozví, jak se rozdělují účastníci výstavby
a jaké má zedník úkoly na stavbě. Provádí různé stavební konstrukce, stavební práce
a musí i dobře zvládat teoretické znalosti. Závěrem se žák seznámí se základními
pravidly BOZP, která jsou velice důležitá pro kvalitní vykonávání této profese.
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Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jak rozdělujeme stavebnictví?
Které složky ovlivňují úspěšnou realizaci stavebního díla?
Jaký význam má stavebnictví pro společnost?
Jaké stavební práce provádí zedník?
Vyjmenujte základní pravidla BOZP.
Jaká jsou důležitá čísla tísňového volání?

Pracovní úkoly:
1. Žák s učitelem odborného výcviku se seznámí se stavebními pracemi oboru zedník
navštívením vhodné stavby.
2. Žáci s bezpečnostním technikem projdou bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
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2.2 KONSTRUKCE BUDOV
ZÁKLADNÍ POJMY

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní
technologií. Rozlišujeme novostavbu a rekonstrukci (správněji změnu dokončené stavby
formou přístavby, nástavby, stavební úpravy).
Stavební objekt je prostorově ucelená nebo technicky a účelově samostatná část
stavby. Nejběžnější formou stavebního objektu je budova (dům) nebo přehrada, dálnice.
Budova je nadzemní stavba, která je soustředěna na jednom místě a navenek uzavřena
obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Budovy se dělí horizontálními rovinami v úrovni stropů na podlaží. Podlaží je část
budovy vymezená dvěma po sobě následujícími úrovněmi horního povrchu nosné
části stropních konstrukcí. U nejnižšího podlaží založeného na rostlém terénu je spodní
vymezující rovinou úroveň podkladu pod podlahou. Ve stavební praxi rozlišujeme
nadzemní a podzemní podlaží.
Označení podlaží:
• I (1. NP) první nadzemní podlaží nebo také přízemí – 1. NP je obvykle přiřazena
úroveň relativní ±0,000,
• 2 (2. NP) druhé nadzemní podlaží nebo také 1. patro – 2. NP má výšku podlahy
např. +3,000 od ±0,000,
• 01 (1. PP, 1S) první podzemní podlaží nebo také suterén – 2. PP má výšku podlahy
např. –3,000 od ±0,000,
• 02 (2. PP, 2S) druhé podzemní podlaží atd.
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Další označení podlaží:
• Podkroví – je přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím
vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému
využití (byt, ateliér).
• Půda – je vnitřní prostor vymezený střešní konstrukcí a dalšími konstrukcemi,
stavebně nevyužitý.
• Suterén – je podzemní podlaží budovy, které se dá využít jako technická část budovy
(kotelna, dílna, posilovna).
Výška podlaží se udává jako:
• SV = světlá výška – je svislá vzdálenost mezi horním povrchem podlahy a spodní
úrovní stropu téhož podlaží,
• KV = konstrukční výška – je svislá vzdálenost úrovní vymezujících následná podlaží
(měřeno mezi horními povrchy po sobě následujících nosných stropních konstrukcí
včetně kompletního souvrství podlah).
Označení pro obytný objekt nebo část objektu:
• Obytná budova – je stavba určená pro trvalé bydlení, ve které alespoň 2/3 podlahové
plochy připadají na byty. Člení se na bytové a rodinné domy.
• Bytový dům – je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení (dle předchozí
specifikace).
• Rodinný dům – je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá
požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy
místností určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, dvě
nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
• Byt – je soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně
technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení.
• Příslušenství bytu – jsou prostory, které doplňují obytné místnosti a slouží pro
zajištění osobní hygieny, vaření, komunikace atd.
• Obytná místnost – je určena k trvalému bydlení a má min. podlahovou plochu 8m2
nebo 16m2, pokud tvoří byt jediná místnost, a splňuje další požadavky (přímé denní
osvětlení, přímé větrání, dostatečné vytápění s možností regulace tepla, min. světlá
výška, výšková úroveň podlahy nad terénem...).
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+

+
Označení podlaží a značení výšek podlaží

ROZDĚLENÍ BUDOVY NA HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
Každá budova se skládá z jednotlivých konstrukcí. Tyto konstrukce můžeme rozdělit
na hlavní – nosné konstrukce (např. základy, nosné zdivo, stropy) a další – nenosné
konstrukce (např. příčky, komíny, výplně otvorů). V některých případech mohou být
požadovány požárně odolné konstrukce.

Hlavní – nosné konstrukce
Základy – jsou nosné konstrukce, které přenášejí zatížení od ostatních na ně působících
konstrukcí do základové půdy. Mohou být betonové a v některých případech
železobetonové.
Svislé nosné konstrukce – mohou být zděné, nebo železobetonové. Přenášejí veškeré
zatížení budovy až do základů. Svislé nosné konstrukce musí plnit funkci statickou,
tepelně a zvukově izolační.
Vodorovné nosné konstrukce – přenášejí zatížení stálé a nahodilé do svislých
konstrukcí. Musí mít velkou pevnost, dobré tepelné a zvukové izolační vlastnosti
a vysokou odolnost proti ohni. Vodorovné nosné konstrukce mohou být prováděny jako
železobetonové nebo ze systémových tvarovek a nosníků.
Konstrukce spojující různé úrovně – umožňují komunikační spojení mezi různými
výškovými úrovněmi. Jde o schodiště, která podle použitého materiálu můžeme rozdělit
na schodiště kamenná, betonová (monolitická nebo montovaná z prefabrikovaných
dílců), ocelová, dřevěná, nebo kombinovaná z různých stavebních materiálů.
Střešní konstrukce – 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 objektu. Může plnit i funkci nosné vrstvy
střešního pláště.
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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.

Výplně otvorů – garážová vrata
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Hlavní konstrukční části budovy

Další konstrukční části budovy

1. Základy

6. Podlaha na terénu

2. Svislé nosné konstrukce

7. Komínové těleso

3. Vodorovné nosné konstrukce

8. Svislé nenosné konstrukce

4. Konstrukce spojující různé
výškové úrovně

9. Podlahové konstrukce

5. Střešní konstrukce

11. Výplně otvorů

10. Sádrokartonové konstrukce
12. Převislé konstrukce

5
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3

2
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KONSTRUKČNÍ SYSTÉM
Konstrukční systém je celek složený ze vzájemně propojených nosných konstrukčních
prvků a jejich podsystémů, které spolu efektivně působí při přenosu zatížení. Tvoří ho:
A)

Nosné konstrukce:

• přenášejí veškerá zatížení až do základové spáry
• mají primárně statickou funkci
B)

Kompletační konstrukce (nenosné):

• přenášejí pouze vlastní tíhu (příčky, obvodové nenosné pláště, výplně otvorů…)
• mají funkce dělicí, izolační
Konstrukční systém plní tyto základní funkce budovy:
• statickou
• architektonickou
• tepelně technickou
• akustickou
• protipožární
• stavebně fyzikální (difuze vodních par, tep. mosty, rosný bod)
Konstrukční systém určuje:
• prostorové řešení (půdorysný tvar, výšku)
• rozpony vodorovných konstrukcí
• konstrukční výšky podlaží
• volbu materiálu konstrukce a technologii výstavby

Konstrukční prvky nosných systémů a jejich zatížení
Stěna – je prvek namáhaný zejména ve středové rovině tlakem, smykem, ohybem
(tahem výjimečně).
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Sloup a pilíř – jsou prvky namáhané tlakem, tahem, ohybem, smykem. Kroucením
výjimečně.

Deska – je plošný prvek namáhaný převážně ohybem, smykem, kroucením, někdy
tahem nebo tlakem (dle způsobu podepření).

Nosník – je tyčový prvek namáhaný převážně ohybem, smykem, někdy kroucením,
tahem, tlakem (dle způsobu podepření).
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Příhradová konstrukce – je složený prvek namáhaný tahem, tlakem a ohybem.

Klenba – je obloukový plošný prvek (stropní konstrukce) i trámový prvek (překlad nad
otvorem) namáhaný převážně ohybem, smykem, kroucením, někdy tahem.

Spolupůsobení prvků konstrukčního sytému
Stabilita systému – je schopnost stavebního objektu vzdorovat vnějším účinkům
zatížení (stálá, nahodilá, mimořádná) tak, aby při nich nedošlo:
• k deformacím (změně tvaru) objektu jako celku (vznik trhlin, výrazné průhyby
konstrukcí),
• k poklesu (projevem jsou zejména trhliny),
• k totální destrukci.
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Zajištění prostorové tuhosti – svislé prvky spojíme v prostorový celek pomocí
vodorovných prvků.

Prostorová tuhost konstrukcí

Přenos zatížení – má za úkol přenést zatížení jednotlivých stavebních konstrukcí
(střecha, strop, nosné stěny a sloupy, základy) do základové spáry.
Kvalitní přenos zatížení zajišťuje:
• roznos zatížení,
• omezení deformací,
• optimalizace návrhu.

Přenos zatížení
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Konstrukční systémy vícepodlažních staveb
Konstrukční systémy vícepodlažních staveb můžeme rozdělovat na:
• stěnové – základní konstrukční prvek = plošný prvek: stěna;
• sloupové – základní konstrukční prvek = tyčový prvek: sloup, pilíř;
• kombinované – kombinace stěn a sloupů:
–– stěny a sloupy v horizontální rovině (v rámci podlaží oba nosné prvky);
–– vertikálně kombinované systémy (jedno podlaží sloupové, druhé stěnové);
–– jádrové systémy se používají u vyšších budov pro zajištění větší prostorové tuhosti,
jádro systému se sloupy je stěnové zděné nebo betonové po celé výšce stavby nebo je
příp. tvořeno příhradovou konstrukcí (obvykle schodišťový prostor).
• superkonstrukce – je speciální konstrukce výškových budov (mrakodrapy).
Soustředění zatížení do malého počtu mohutných nosných prvků. Tato konstrukce
musí snést značné zatížení větrem a musí být provedena z pevných a lehkých
materiálů. Sklobetonové nebo kombinované stavby jsou navrhovány s velkou
životností.
Konstrukční systémy můžeme rozdělit podle:
• orientace svislých prvků,
• užitého materiálu a způsobu zhotovení.

Rozdělení konstrukčních systémů podle orientace svislých prvků
Konstrukční systémy lze podle charakteru svislých nosných konstrukcí rozdělit na:
a) stěnové, b) sloupové, c) kombinované.
Podle polohy svislých konstrukcí vzhledem k hlavní ose budovy se rozlišují konstrukční
systémy: a) podélné, b) příčné, c) obousměrné.

a) Stěnový příčný systém
Stěnový příčný systém má stěny orientovány příčně, tj. kolmo k delšímu rozměru budovy.
Spolupůsobení konstrukcí a ztužení je zajištěno pomocí podélných stěn (např. obvodové
stěny).
Výhody stěnového příčného systému:
• větší rozsah nosných stěn, které mají:
–– akustickou funkci (vzduchová neprůzvučnost),
–– protipožární funkci (nehořlavé materiály),
–– zároveň i dělicí funkce,
• větší ohybovou prostorovou tuhost (až do 30 podlaží).
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Nevýhody stěnového příčného systému:
• omezení dispozičního uspořádání.

b) Stěnový podélný systém
Stěnový podélný systém má stěny orientovány podélně, tj. rovnoběžně s delší stranou
budovy. Spolupůsobení konstrukcí a ztužení je zajištěno pomocí příčných stěn.
Výhody stěnového podélného systému:
• volnější dispozice,
• menší rozsah nosných stěn (menší objem = méně nákladů na nosné stěnové
konstrukce),
• větší ohybová tuhost v podélném směru.
Nevýhody stěnového podélného systému:
• nutné příčné ztužení – přenos účinků větru,
• příčné ztužující stěny mohou omezovat dispozici,
• malá ohybová tuhost v příčném směru.

c) Stěnový obousměrný systém
Má stěny orientovány podélně i příčně. Spolupůsobení konstrukcí a ztužení je zajištěno
pomocí příčných stěn.
Výhody systému:
• velká ohybová tuhost v obou směrech,
• stropy mohou být ukládány v obou směrech.
Nevýhody:
• značně omezená vnitřní dispozice, vznikají buňkové prostory,
• velké náklady na materiál.

Rozdělení konstrukčních systémů podle užitého materiálu a způsobu
zhotovení
Podle užitého materiálu rozeznáváme konstrukční systémy zděné, betonové nebo
železobetonové, z kovových prvků, z dřevěných prvků a kombinované.
Podle způsobu zhotovení máme konstrukční systémy vyzdívané (kusové stavivo + malta),
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monoliticky prováděné (do bednění, z betonu na stavbě), montované (z předvyrobených
prvků – panely, bloky – beton, dřevo, kov) a kombinované.

a) Zděné stěnové systémy
Zděné stěnové systémy dělíme dle použitého materiálu. Mezi nejčastěji používané zdivo
patří:
• cihelné (z keramických zdicích prvků),
• tvárnicové (např. z keramiky, lehčených betonů),
• kamenné (lomový kámen, umělý kámen – beton),
• smíšené (např. cihla plná + lomový kámen).
Dále zděné stěnové systémy rozdělujeme podle tloušťky stěn. Každý výrobce může mít
vlastní rozměr svých výrobních modulů zdicích prvků. Nejčastější tloušťky zdiva jsou
300 mm, 400 mm a 450 mm. Ve stavební praxi se můžeme setkat i s tloušťkou zdiva
600 mm, 750 mm a v některých výjimečných případech i větší.
Zděný stěnový systém má tyto vlastnosti:
• velkou pevnost v tlaku (v tahu zdivo musíme zajistit železobetonovým věncem),
• dobré tepelněizolační (u obvodového zdiva),
• dobré akustické (obvodové i středové nosné zdivo),
• menší objemovou hmotnost (např. oproti železobetonu).

b) Betonové stěnové systémy
Betonové stěnové systémy mají velkou únosnost betonu v tlaku, ta je zajištěna přidáním
ocelové výztuže do betonu (vznikne železobeton). Vyztužený beton umožňuje provádět
menší tloušťky stěn (obvykle min. 200 mm).
Beton má špatné tepelněizolační vlastnosti, v konstrukci vznikají tepelné mosty a má
vyšší součinitel tepelné roztažnosti (proto musíme mezi jednotlivými prvky provádět
dilatační spáry).
Betonové stěnové systémy jsou monolitické, montované (prefabrikované)
a prefamonolitické.

Betonové stěnové systémy monolitické
Provádějí se tak, že se betonová směs sype do bednění.
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Výhody betonových monolitických stěnových systémů:
• značná tuhost spojů = účinná redistribuce vnitřních sil,
• možnost přizpůsobit stěnu příslušnému namáhání pomocí výztuže,
• tvarová variabilita bednění,
• možno použít pohledový beton.
Nevýhody betonových monolitických stěnových systémů:
• náročná montáž bednění, výztuže a zpracování betonu,
• nutné časové tzv. technologické pauzy při provádění,
• nutno chránit při zpracování betonovou směs před promrznutím,
• smršťování betonu – konstrukční úpravy,
• doba zrání betonu (min. 28 dnů),
• nutnost odbednění.

Betonové stěnové systémy montované
Provádějí se z velkoplošných betonových nebo železobetonových dílců – panelů. Tyto
dílce též označujeme jako prefabrikáty (vyrábějí se v PREFÁCH).
Výhody betonových montovaných stěnových systémů:
• prefabrikace – kvalitnější beton, rozměrová přesnost, rychlost montáže na staveništi,
• řešení styků – příznivější rozložení vnitřních sil oproti monolitickým konstrukcím,
možnost snížit namáhání konstrukce teplotními změnami.
Nevýhody betonových montovaných stěnových systémů:
• jen určitá přesnost, větší přesnost = vyšší výrobní náklady,
• styky – umožnění rozměrových a montážních odchylek, kvalita provedení stykování,
• velikost prefabrikovaných prvků – omezení dle výrobních, zvedacích a dopravních
mechanismů.

Betonové stěnové systémy prefamonolitické
Provádějí se tak, že prefabrikáty tvoří ztracené bednění pro ocelovou výztuž a betonovou
směs. U betonových prefamonolitických systémů je nutno zajistit účinné propojení obou
částí systému (bedněná + železobetonová konstrukce), resp. zabránit jejich oddělení,
a zajistit stabilitu ztraceného bednění při betonáži.
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Výhody:
• odpadá nutnost odbedňování konstrukcí,
• bednění slouží jako tepelná izolace,
• značná tuhost spojů,
• možnost přizpůsobit stěnu příslušnému namáhání, pomocí výztuže,
• tvarová variabilita bednění.
Nevýhody:
• montáž bednění, výztuže a zpracování betonu,
• nutné časové tzv. technologické pauzy při provádění,
• doba zrání betonu (min. 28 dnů),
• nutno chránit při zpracování betonovou směs před promrznutím.
Podélný systém – stěnový

sloupový

kombinovaný

Příčný systém – stěnový

sloupový

kombinovaný

Obousměrný systém – stěnový

sloupový

kombinovaný

Uspořádání konstrukčního systému
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Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Jaké jsou nosné konstrukce?
Jaké jsou nenosné konstrukce?
Vyjmenujte konstrukční prvky nosných systémů.
Popište rozdělení konstrukčních systémů podle užitého materiálu.

Pracovní úkoly:
1. Žáci navštíví s učitelem odborného výcviku vhodnou stavbu, kde si projdou základní pojmy
konstrukce budovy.
2. Na totožné stavbě si žáci vysvětlí a vyjmenují hlavní konstrukční části.

Shrnutí
V této kapitole žáci poznají základní pojmy stavby a konstrukce budov. Tato část
jim pomůže rozeznat různá podlaží a rozdělení budovy na hlavní konstrukční části.
Dále se žáci seznámí s různými konstrukčními systémy.
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3 RUČNÍ A MECHANIZOVANÉ NÁŘADÍ
A POMŮCKY
Při své práci zedník používá profesionální nářadí a pomůcky. Každý typ stavební práce
(betonování, zdění, omítání, obkládání, zateplování…) má speciální nářadí a pomůcky.
Mezi pomůcky patří různé typy měřidel (metry, váhy, šňůrky atd.). Mezi nářadí řadíme
například lopaty, lžíce, hladítka, kladívka, vrtačky, řezačky atd.
Pouze profesionální nářadí umožní zedníkovi provádět kvalitní práci bez zbytečné
námahy a rizika úrazu.

3.1 NÁŘADÍ A POMŮCKY PRO ZDĚNÍ,
OMÍTÁNÍ A BETONOVÁNÍ

3.2 MĚŘICÍ POMŮCKY

3.3 STAVEBNÍ STROJE
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3.1 NÁŘADÍ A POMŮCKY PRO ZDĚNÍ,
OMÍTÁNÍ A BETONOVÁNÍ
Pro zdění a omítání zedník používá profesionální nářadí. Toto nářadí můžeme rozdělit
na ruční a strojní. Mezi ruční nářadí patří zednická lžíce a naběračka, zednické kladívko,
hladítka na maltu, stěrky, spárovačky atd. Ke strojnímu nářadí řadíme míchadla na
maltoviny, vrtačky, sbíječky, pily.

RUČNÍ NÁŘADÍ
Podle účelu použití rozdělujeme ruční nářadí pro:
• zemní práce,
• betonářské práce,
• zdění,
• omítání,
• zateplování,
• sádrokartonářské práce,
• obkládání a dláždění.

Ruční nářadí pro zemní práce
K zemním pracím menšího rozsahu používáme lopaty, rýče, krumpáče. Pro přesun
zeminy jsou vhodná stavební kolečka.

Rýč							

Krumpáč				

Stavební kolečka
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Ruční nářadí pro betonářské práce
Pro betonářské práce zedník používá mnoho druhů nářadí. Betonová směs se ukládá
lopatou a zednickou lžící se zapravuje. Na hutnění betonu slouží dřevěná lať. Povrch je
stahován dřevěným hladítkem a hliníkovou stahovací latí.

Zednická lžíce						

Dřevěné hladítko

Ruční nářadí pro zdění
K nanášení malty při zdění zedník používá lžíce a naběračky. Typ lžíce záleží na druhu
zdiva a maltové směsi. Například k nanášení malty na zdivo typu YTONG jsou určeny
speciální lžíce, které nanesou maltu v malé tloušťce. Ke zkracování cihel na potřebnou
velikost se používá zednické kladívko nebo speciální pila.

Zednická naběračka						

Zednické kladívko
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Ruční nářadí pro omítání
Omítkovou směs na stěny můžeme nahazovat pomocí zednické lžíce nebo naběračky.
Tenkovrstvé omítky se v dnešní době na stěnu natahují dřevěnými, plastovými
nebo kovovými hladítky. Finální omítková vrstva se zapravuje hladítky s filcem,
molitanem apod.

Kovové hladítko

Hladítko s filcem

Ruční nářadí pro zateplování budov
Při zateplování budov zedník používá pilu k řezání izolačních desek, nůžky na zkracování
kovových a plastových profilů, zalamovací nůž, škrabák k srovnání povrchů a hladítka pro
nanášení omítkových směsí.

Pila na polystyren

Zalamovací nůž
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Ruční nářadí pro sádrokartonářské práce
Proškolený zedník může provádět sádrokartonářské práce. K tomu potřebuje ruční nůžky
na plech, hoblík struhadlový, pilku na sádrokarton, nůž zalamovací, nerezové hladítko
a brusnou mřížku s držákem.

Ruční nůžky na plech
Struhadlový hoblík
Pilka na sádrokarton

Ruční nářadí pro obkládání
K provádění keramických obkladů a dlažeb potřebuje zedník řezačku obkladů,
obkladačské kladívko, zubové hladítko, gumovou stěru a mycí soupravu.

Řezačka obkladů							

Ocelové zubové hladítko

Obkladačské kladívko

Gumová stěra
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Ke své práci zedník potřebuje velké množství druhů ručního nářadí. V této kapitole je
ukázána jenom malá část nářadí. S dalšími se budete seznamovat v následujících částech
této učebnice a v odborném výcviku.

Drobné strojní nářadí
Nejčastěji se používá strojní nářadí s elektrickým pohonem. Zařízení mohou získávat
elektřinu přímo ze sítě nebo z akumulátoru. Na stavbě si můžeme vyrobit elektřinu
pomocí dieselové elektrocentrály.
Drobné stavební nářadí, které odebírá elektřinu ze sítě, má velký a stabilní výkon. Jejich
nevýhodou je, že k nim vede připojovací kabel, který nám může znepříjemňovat práci.
Drobné stavební nářadí, které má vlastní zdroj elektřiny v akumulátoru, je pohodlné při
práci. Nevýhodou je menší výkon a nutnost dobíjení akumulátoru.
Zedník při své práci používá brusky, pily, řezačky, vrtačky, míchačky maltovin a další
strojní nářadí.

Ukázka drobného strojního nářadí

Před zahájením práce si zedník musí zkontrolovat elektrické nářadí, které při práci
bude používat. Poškozené nářadí a nedodržování správného používání může zapříčinit
vážný pracovní úraz. Aby k takové situaci nedošlo, musíme při jejich používání dodržovat
předpisy BOZP a pokyny výrobce.
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Kontrolní otázky:
1. Popište ruční nářadí zedníka.
2. Jaké drobné strojní nářadí používá zedník?
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3.2 MĚŘICÍ POMŮCKY
Měřicí pomůcky, které při své práci používá zedník, jsou různého typu. Jde převážně
o metry, vodní váhy, úhloměry atd. Tyto měřicí pomůcky umožňují přesné provádění
stavebních konstrukcí.

Podle použití mechanizace a elektroniky můžeme rozdělit měřicí pomůcky na:
• mechanické – metr skládací, hadicová vodováha, olovnice…,
• digitální – laserový dálkoměr, teodolit, laserová vodní váha,
• kombinované – digitální svinovací metr.
Dále měřicí pomůcky rozdělujeme podle toho, zda slouží k měření:
• délek – metr, dálkoměr,
• výšek – nivelační přístroj,
• úhlů – úhloměry, teodolit,
• svislosti a vodorovnosti – vodní váha, olovnice.

POMŮCKY PRO MĚŘENÍ DÉLEK
K měření délek používá zedník mechanické anebo digitální měřicí pomůcky.
Mezi mechanické měřicí pomůcky řadíme:
• metr skládací,
• metr svinovací,
• pásmo měřicí.
Mezi digitální měřicí pomůcky řadíme:
• dálkoměr.
Základní jednotkou používanou při měření délek je metr – „m”. Z menších jednotek se
nejčastěji používají centimetry – „cm” (1 cm = 0,01 m) a milimetry – „mm” 			
(1 mm = 0,001 m). Z větších jednotek používáme kilometry – „km” (1 km = 1 000 m).
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Metr skládací
Skládací metr se vyrábí jako plastový nebo dřevěný v délce 1 a 2 m. Jednotlivé díly
metru jsou spojeny klouby a mohou být zaklapnuty i v pravém úhlu. Dvojitá milimetrová
stupnice (na horním a spodním okraji) je hluboko zapuštěná do materiálu. Centimetry
jsou zvýrazněny červeně a milimetry tence černě. Roztáhnuté díly skládacího metru tvoří
naprosto rovnou hranu. Díky tomu je možno skládací metr používat i jako pravítko pro
prodloužení přímky.

Použití: Skládací metr je určen pro „hrubé”, doplňkové měření menších délek a výšek
stavebních prvků (do 2 m). Při měření větších délek je vhodné použít svinovací metr,
popř. pásmo. Je základní měřicí pomůckou, kterou zedník používá při své práci.

Metr svinovací
Ocelová svinovací páska se pomocí pružiny navíjí do plastového pouzdra, které je ještě
vsazeno do gumového obalu. Tento obal zvyšuje odolnost svinovacího metru. Svinovací
páska se dá zastavit na požadované vzdálenosti pomocí funkce STOP. Svinovací metr
se vyrábí v délkách 2, 3, 5 a 7,5 m (někdy i 10 a 15 m). Má milimetrové, centimetrové
a metrové dělení pásky.

Použití: Svinovací metr je vhodný k měření menších i větších vzdáleností. Používá se
například pro vynášení délek zdiva. Výhoda tohoto typu metru je v tom, že je malý, dobře
skladný a může se použít na měření větších vzdáleností.
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Pásmo měřicí
Pásmo používané ve stavebnictví se vyrábí v délkách 10, 15, 20 a 30 m (geodetické
pásmo 50 m). Páska pásma může být sklolaminátová nebo ocelová a je uložena
v plastovém pouzdře. Nejčastěji má pásmo ruční způsob navíjení pásky. Na pásce jsou
vyznačeny milimetry, centimetry a metry.

Použití: Měřicí pásmo používáme při měření velkých vzdáleností. Pomocí pásma
vyměřujeme rozměry stavebních pozemků, staveb, velkých hal apod.

Laserový dálkoměr
Laserový dálkoměr měří pomocí laserového paprsku délky. Některé moderní typy i úhly.
Na digitálním displeji se znázorňují naměřené hodnoty, s kterými se dá dále pracovat
(např. sčítání a násobení délek).

Použití: Ve stavebnictví má dálkoměr široké uplatnění. Dá se použít k měření jak malých
délek, tak velkých vzdáleností s vysokou přesností. Výhoda laserového dálkoměru
je, že díky paprsku můžeme měřit i v nepřístupných prostorech (např. půdy, výšky
místností apod.)
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POMŮCKY PRO MĚŘENÍ VODOROVNÉHO A SVISLÉHO SMĚRU
Pro měření svislého směru se dá použít olovnice. Častěji se ale používá bublinková
vodováha, která je jednoduchým přístrojem sloužícím k určování vodorovného i svislého
směru. Pracuje na principu Archimédova zákona. Pro měření vodorovného směru na
stavbě používáme hadicovou vodováhu, která pracuje na principu spojených nádob.

Olovnice
Olovnice je jednoduchý přístroj sloužící k určování svislého směru. Skládá se z pleteného
provázku a těžkého závaží. Závaží bývá někdy vyrobeno z olova, odtud název, nebo
z oceli a má tvar válce nebo mnohohranu, v dolní části zahroceného. Podle fyzikálních
zákonů olovnice směřuje na střed zeměkoule.

Použití: Zedník používá olovnici pro měření svislosti zdiva, zárubní, oken atd. Nyní
zedníci většinou měří svislý směr vodováhou, protože je to pohodlnější a rychlejší.
Olovnice však přes svou jednoduchost je stále nejpřesnější. Slouží také k přenosu měr.
Např. tesaři chtějí zjistit, zda hřeben střechy je přesně ve středu střechy. Z hřebene spustí
olovnici a míru přenesou na podlahu půdy.

Vodováha bublinková (libela)
Základem běžného druhu bublinkové vodováhy je prohnutá trubička s kapalinou (libela),
uvnitř níž je bublina. Trubička je pevně uložena v hranolu. Bublina má snahu vyplavat
na nejvyšší místo trubičky. Poloha bubliny, při níž je hranol ve vodorovné poloze, je
na trubičce vyznačena ryskami. Podobně bývá umístěna druhá trubička, umožňující
nastavení svislice.

Použití: Bublinkovou vodováhu zedník využívá při provádění konstrukcí, u nichž musíme
zajistit svislost a rovnost (zdivo, stropy, podlahy, obklady, výplně otvorů atd.). Bublinková
vodováha nahrazuje olovnici. Dá se snadno a velice rychle používat.
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Vodováha laserová
Laserová vodováha pro promítnutí horizontální a vertikální linky směrem vpřed obsahuje
laserovou vodováhu, otočnou základnu a stativ. Po přesném vyvážení nám laserový
paprsek přenáší výšku na další konstrukce.

Použití: Vhodné pro použití ve stavebnictví a při dokončovacích pracích v interiérech.
Pomocí tohoto typu vodováhy může zedník v místnostech vynést velice rychle vahorys
(výška 1 m nad čistou podlahou).

Vodováha hadicová
Hadicová vodováha se skládá ze dvou průhledných trubic spojených hadicí. Hadice
je naplněna vodou a pozorováním hladin v trubicích lze určit shodnou výšku u míst
vzdálených do délky hadice.

Použití: Hadicová vodováha se používá ve stavebnictví k přenášení výšek. Používá se
například při osazování výplní otvorů, vynášení vahorysu, ukládání překladů a stropních
prvků do požadované výšky. Hadicová vodováha je přesnější než bublinková vodováha.
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POMŮCKY PRO MĚŘENÍ ÚHLŮ
Pro měření úhlů jsou vhodné úhloměry a sklonoměry. Tato zařízení mohou být
mechanická nebo digitální.

Kapesní sklonoměr
Pro měření úhlů ve stupních je vhodný kapesní plastový sklonoměr. Po přiložení
sklonoměru ke konstrukci se ručička vychýlí k naměřenému číselnému údaji.

Použití: Tento typ sklonoměru není stoprocentně přesný. Hodí se pro vynášení spádu
střech, podlah atd.

Mechanický a elektronický úhloměr
Hliníkový mechanický úhloměr s odečtem naměřených hodnot na kruhové stupnici má
přesnost odečtů 1° a obsahuje zabudovanou vertikální a horizontální libelu. Elektronický
úhloměr má pro odečet naměřené hodnoty digitální displej. Symetrické dělení ramen
umožňuje optimální přiložení.

Elektronický úhloměr

Použití: Díky přesnému měření je úhloměr vhodný pro tesaře, truhláře a podlaháře.
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POMŮCKY PŘI MĚŘENÍ
Při měření kromě měřicích přístrojů potřebujeme i pomocný materiál, jako je tesařská
tužka, rýsovací jehla, zednická šňůrka a značkovací šňůra.
Tesařská tužka má silnou tuhu vloženou v dřevěném pouzdře. Tuha má tmavě šedou
barvu, ale v některých případech muže mít barvu modrou, červenou nebo bílou.
Zednická šňůrka se dnes vyrábí z pružné umělé hmoty. Vlákna šňůrky musí být pletená,
aby nedocházelo k sukování a rozplétání jednotlivých vláken.
Značkovací šňůrka je namotána v plastovém nebo hliníkovém pouzdře. Pouzdro
obsahuje modrou nadrcenou křídu. Křída, která ulpívá na šňůře, se snadnou přenese
na stavební konstrukci. Napnutou šňůrou se brnkne, proto se pouzdru a šňůře říká
brnkačka.

Kontrolní otázky:
1. Vyjmenujte rozdělení měřicích pomůcek zedníka podle způsobu měření, uveďte příklady.
2. Jakou pomůcku nejlépe použijeme k přenášení výšek? (např. při ukládání překladů a stropních prvků do
požadované výšky)?
3. Jaké pomůcky se používají k měření úhlů?
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Domácí úkoly:
1. Proveďte přeměření rozměrů místnosti skládacím metrem, svinovacím metrem, pásmem a dálkoměrem.
2. Proveďte kontrolu rovinnosti podlahy pomocí vodováhy bublinkové (libely).
3. Pomocí olovnice a hadicové vodováhy proveďte kontrolu osazení dveřní zárubně.
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3.3 STAVEBNÍ STROJE
K usnadnění a urychlení práce ve stavebnictví se používá velké množství strojů. Stroje
můžeme rozdělit podle účelu použití a podle druhu pohonu.

STAVEBNÍ STROJE
Stavební stroje rozdělujeme podle typu motoru na:
• stroje se spalovacími motory – mohou být benzínové nebo naftové,
• stroje s elektromotory – mohou mít vlastní zdroj elektřiny (akumulátor) nebo
mohou být připojeny k elektrické síti. Elektromotory jsou šetrné k životnímu prostředí,
vydávají menší intenzitu zvuku a vyžadují menší údržbu.
Elektrické nebo spalovací motory mohou pomocí kompresorů vyrábět stlačený vzduch,
který se využívá při těžbě hornin nebo k zatloukání pilotů. V minulosti se k pohonu
stavebních strojů používala voda nebo pára.

TYPY STAVEBNÍCH STROJŮ
Stroje pro zemní práce
Rypadla jsou nejrozšířenější stroje na stavbách, rozpojují a nakládají horniny, hloubí
různé výkopy, příkopy atd. Jsou poháněna pomocí hydraulických pohonů. Rozlišujeme
mikrorypadla a minirypadla, která jsou v současné době častěji zaváděna do provozu
na menších stavbách. Rozeznáváme rypadla korečková, dozery, rozrývače, grejdry,
skrejpry atd.

Pásové rypadlo
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Ukázka dalších strojů pro zemní práce

K hutnění hornin se na stavbě používají různá vibrační zařízení. Pro hutnění hornin
malého rozsahu jsou určeny vibrační pěchy a desky, k hutnění hornin velkých rozsahů
používáme vibrační válce.

Vibrační válce vedené

Vibrační deska
Ukázka strojů pro hutnění hornin

ZEDNÍK 1 – STAVEBNÍ STROJE

Vibrační pěch

Stroje a zařízení pro výrobu, dopravu a zpracování betonových směsí
a malt
Na úpravu kameniva se používají stroje pro drcení, třídění a praní. Drtiče používáme
čelisťové, kuželové, kladivové a válcové. Třídiče válcové a plošné. Pro úpravu štěrku
a písku používáme pračky.
Betonové a maltové směsi se vyrábějí v míchačkách. Na stavbách se používají
spádové míchačky, míchačky se sklopeným bubnem, kontinuální míchačky a míchačky
s inverzním vyprazdňováním bubnu. Na velkých stavbách jsou využívány míchačky
s nuceným mícháním.

Betonárka, autodomíchávač

Stavební míchačka

Ukázka strojů pro přípravu betonových a maltových směsí

Pro dopravu maltových a betonových směsí na delší vzdálenost jsou vhodné speciální
autodomíchávače, které směs dopraví na stavbu v požadované konzistenci. Na stavbě
můžeme směsi dopravovat na místo určení pomocí čerpadel.

Čerpadlo betonu
na nákladním
podvozku
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K hutnění betonových směsí se používají ponorné, příložné anebo povrchové vibrátory.
Vibrátor vytláčí z betonové směsi přebytečný vzduch. Zajistí dokonalé obalení výztuže
betonovou směsí a proniknutí betonu do všech zákoutí betonovaného prostoru.

Plovoucí vibrační lišta

Jehlový ponorný vibrátor

Vibrační technika pro betonářské práce

Stroje pro dopravu a manipulaci se stavebními materiály
Ve stavebnictví zajišťujeme dopravu stavebních materiálů po silnici (92 %), železnici (7 %),
vodě (1 %) a v minimální míře vzduchem (např. osazování těžkých prvků v nepřístupném
terénu).
U silniční dopravy využíváme vlečná vozidla:
• přívěsná,
• návěsná.
K manipulaci se používají nakladače:
• nepřetržitě pracující (korečkové, šnekové),
• přetržitě pracující (lopatové).
Pásové dopravníky:
• pro sypké materiály,
• pojízdné dopravníky,
• přestavitelné dopravníky (pro písek).
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Zdvihací zařízení
Ke zvedání těžkých břemen na stavbě používáme zdvihací zařízení. Tyto stroje urychlují
vertikální přesun stavebních hmot a velkých stavebních dílců. Mezi zdvihací zařízení
řadíme jeřáby, stavební jeřáby a vrátky.
Jeřáby patří k nejpoužívanějším zdvihacím zařízením ve stavebnictví v bytové
i průmyslové výstavbě a u všech druhů inženýrských staveb. Jeřáby se používají na
větších i menších stavbách pro přemisťování, nakládání a vykládání materiálu.
Jeřáby dělíme na:
• věžové jeřáby s pevnou věží a otočným vodorovným výložníkem – mají
prodlužovatelnou věž i otočný výložník, který je na zkrácené straně opatřen
protizávažím a po jeho delší straně pojíždí kočka s břemenem,
• mobilní jeřáby – mohou být kolové do terénu, automobilní, pásové a železniční,
• speciální jeřáby:
–– deriky: mají kotvený výložník o velkých nosnostech, jsou buď stabilní neotočné
o nosnostech 10 až 100 t, nebo otočné o nosnostech až 1000 t, případně pojízdné
o nosnostech 50 až 1000 t,
–– portálové: používají se v továrnách a halách,
–– lanové jeřáby: slouží k dopravě stavebních materiálů při stavbě přehrad, mostů,
viaduktů apod., jeřábovou dráhu tvoří lano nebo několik lan napnutých mezi
dvěma věžemi o rozpětí 200 až 1000 m, po kterých pojíždí kočka o nosnostech 4 až
20 t.
Stavební výtahy usnadňují dopravu stavebních materiálů, popřípadě osob do
jednotlivých podlaží stavebního objektu. Výtah může být součástí venkovního lešení,
které je důkladně zakotveno do nosné obvodové stěny. V některých případech je výtah
postaven jako samostatná konstrukce přikotvená do nosné obvodové stěny. Podle
velikosti a způsobu provádění stavby se zvolí vhodný typ stavebního výtahu.
Montáž a servis výtahu musí provádět odborná firma. Pracovníci, kteří jsou určeni
k obsluze stavebního výtahu, musí být proškoleni.
Na stavbě se používají stavební nákladní stožárové výtahy s lanovým pohonem.
Základem je žebříkový stožár z hliníkové slitiny, v jehož spodní části je uchycena
pohonná jednotka. Klec výtahu se zvedá navíjením nosného lana, které vede přes
kladnici v horní části stožáru.
Osobonákladní stavební výtahy slouží pro dopravu nákladů a osob až do výšky 150 m.
Výtahy jsou vybaveny elektrickým pohonem umístěným v kleci nebo na střeše výtahu.
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1)								

2)

3)								

4)

Zdvihací zařízení: 1) věžový jeřáb, 2) autojeřáb, 3) stavební výtah, 4) stavební vrátek

Stavební vrátky se používají pro vertikální dopravu stavebního materiálu. Hodí se
pro menší typy staveb (např. stavba rodinného domu). Všechny stavební vrátky mají
výkonný motor, nízkou hmotnost, jednoduchou manipulaci, instalaci, ovládání a vysokou
bezpečnost. Mohou zvedat stavební materiál do hmotnosti 300 kg.

ÚDRŽBA A OPRAVY STROJŮ
Práce na elektrických zařízeních, jako jsou opravy, úpravy, údržby, montáže, smí provádět
pouze oprávněný pracovník s kvalifikací.
Údržba (oprava) strojů může být:
• preventivní na základě předem stanoveného časového plánu,
• na základě výsledků pravidelných technických prohlídek a zkoušek,
• podle návodu výrobce stroje,
• v případech poruch nebo poškození mechanizmů či konstrukce stroje.

ZEDNÍK 1 – STAVEBNÍ STROJE

Pracovník, který stroj obsluhuje, musí před zahájením prací stroj důkladně zkontrolovat.
V případě, že zjistí při kontrole nebo během práce poruchu stroje, okamžitě tuto
skutečnost nahlásí nadřízenému pracovníkovi (mistrovi, stavbyvedoucímu). Ten musí
zajistit odbornou opravu stroje.
Jakmile dokončíme práci se strojem, stroj odstavíme na bezpečném místě a zajistíme ho
proti zneužití.

Bezpečnost práce:
• Obsluhou stroje mohou být pověřeni pracovníci, kteří byli důkladně proškoleni. Tito pracovníci musí používat
ochranná zařízení a ochranné pomůcky, práci provádějí pouze na určeném pracovišti. Částečnou poruchu stroje
obsluha okamžitě oznámí a v případě nebezpečí okamžitě přeruší práci a stroj bezpečně odstaví. Poškozený
stroj musí být důkladně označen (př. POZOR, MIMO PROVOZ!!!) tak, aby se ho nepokusili použít jiní
pracovníci.
• Před prováděním zemních prací musí být vyznačeny všechny inženýrské sítě (rozvody vody, kanalizace, plynu,
sdělovacích kabelů, elektřiny…), které v místě zemních prací vedou. V místě rozvodu se zemní práce nesmějí
provádět strojně, aby nedošlo k poškození rozvodu. Zemní práce se v tomto případě provedou ručně.
• Při práci na jeřábech musí být zajištěno, aby se pod zavěšenými břemeny nikdo nepohyboval. Uchycení a sundání
břemene může provádět proškolený vazač. Rozvody elektrického proudu, které jsou v blízkosti jeřábu, musí být
odpojeny, aby v případě dotyku břemene nebo ramene jeřábu nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
• Montáž elektrického vedení a připojení strojů k elektrické síti musí odpovídat předpisům a dělá je osoba tím
pověřená.

Kontrolní otázky:
1. Popište typy stavebních strojů.
2. Popište zdvihací zařízení.
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Pracovní úkoly:
1. Žáci s učitelem odborného výcviku navštíví vybranou firmu a prohlédnou si věžové jeřáby 				
a různá zdvihací zařízení.
2. Žák popíše typy stavebních strojů a určí, k čemu slouží.
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4 ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ NA STAVBĚ
V dnešní moderní době se často na pracovištích setkáváme s technickými přístroji
a zařízeními k výrobě, rozvodu a využití elektrické energie. Mnoho strojů a technických
zařízení používá elektrickou energii ke svému provozu, protože elektrická energie se
dá snadno a bez velkých ztrát přeměnit v jiné formy energie, např. na energii tepelnou
nebo mechanickou. Elektřina je dobrý sluha, ale špatný pán, proto je nezbytné si
osvojit základní znalosti pro bezpečnou práci s elektrickými přístroji. Jen tak můžeme
minimalizovat nebezpečí hrozící při zacházení s elektrickými přístroji.
Všechny elektricky poháněné stroje a přístroje na staveništi musí být připojeny
k rozvodné skříni. Rozvodná skříň na staveništi musí odpovídat platným normám
(ČSN 33 2210). Kryt rozvodné skříně musí být z kovu nebo umělé hmoty. V rozvodné
skříni je umístěna přípojka ke zdroji proudu a rozvaděč. Kromě toho obsahuje
rozvodná skříň elektroměr, proudový chránič, pojistky, zástrčky a svorky. Skříň musí
být uzamykatelná. Velmi důležité je nezávislé uzemnění rozvodné skříně. Žárově
pozinkované páskové nebo tyčové zemniče musí být se zemnící svorkou rozvodné skříně
vodivě spojeny izolovaným měděným lankem, které má průřez nejméně 16 mm. Jakmile
je staveniště zařízeno, musí být celé elektrické zařízení, tj. správnost přípojů a funkčnost
ochranných opatření, zkontrolováno k tomu oprávněným odborníkem. Výsledek kontroly
by měl být z právních důvodů zaznamenán v protokolu.
Aby proudový chránič nevypnul celé zařízení, vyplatí se na velkých staveništích použití
více rozvodných skříní. K tomuto účelu se používají rozvodné skříně s více spínacími
obvody, které jsou vybaveny vlastními proudovými chrániči. Dále se instalují rozvodné
skříně, které nemají elektroměry. Elektrospotřebiče, zásuvky a rozvody musí odpovídat
příslušným předpisům, zejména ČSN 345610, 345611, 331310, 333108, 343100
a všeobecným předpisům pro elektrická zařízení ČSN 332000-5-51.
Jejich výrobci jsou povinni před uvedením na trh získat osvědčení autorizovaných
zkušeben (v ČR EZÚ Praha, v SRN VDE).
Výrobky musí být označeny předepsanými značkami shody:
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Zásuvky pro střídavý trojfázový proud musí být kulaté podle normy CEE
(CEE – Evropská komise odborného posuzování elektrotechnických výrobků). Dovolují
použití silnějšího proudů a jsou k dispozici ve vodotěsném provedení nebo provedení
chránícím proti odstřikující vodě. Kromě toho splňují bezpečnostní požadavky, které
předepisují použití jen kompatibilních systémů, jež mají stejná napětí.

Zástrčka a zásuvka pro třífázový proud

Prodlužovačka a zástrčky pro 230 V

ROZVOD ELEKTŘINY
Pro rozvod elektrické energie jsou potřebná vedení, pojistky a spínače. Nezbytné vedení
pro uzavřený elektrický obvod od místa připojení k elektrospotřebiči a zpět, která se
nazývají izolované vodiče nebo žíly, tvoří společné vedení, které je před mechanickým
poškozením chráněno pláštěm. Většinou obsahuje ještě třetí vodič, který slouží jako
bezpečnostní a nevede žádný proud. Místní sítě jsou z elektráren zásobovány elektrickou
energií vedením vysokého napětí, rozvaděči a transformátory. Připojení zařízení
spotřebitele na místní síť je zajištěno prostřednictvím kabelů a venkovního elektrického
vedení k hlavní domovní skříni. Tato skříň, která je zajištěna plombami, je vybavena
pojistkami domovní přípojky.
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Elektrické vedení je vyrobeno většinou z mědi, která se vyznačuje velmi dobrou
vodivostí. Ale i měděný drát se při průchodu proudu důsledkem jeho odporu zahřívá.
Příliš vysoký proud může vedení silně zahřát a tím poškodit izolaci nebo způsobit požár.
Přípustný proud ve vedení může být při přetížení nebo zkratu překročen. K přetížení
dochází tehdy, jestliže je celkový procházející proud všech připojených spotřebičů
příliš vysoký. Zkrat je přímé spojení mezi vodiči, kdy se uplatní jen příliš malý odpor
vedení, což vede k nadměrnému vzrůstu proudu ve vedení. Před přetížením jsou vedení
a elektrospotřebiče chráněny pojistkami. Pojistky jsou přístroje, které při překročení
přípustné maximální hodnoty proudu elektrický obvod přeruší. K tomuto účelu slouží
tavné pojistky a jističe vedení.
Na staveništi je třeba jmenovat osobu zodpovědnou za stav elektrických zařízení a jejího
zástupce, se kterými je třeba seznámit všechny zaměstnance. Zodpovědná osoba
musí denně kontrolovat zkušebními tlačítky všechny proudové chrániče a po ukončení
provozu celé elektrické zařízení a rozvodnou skříň odpojit hlavním vypínačem.

Rozvodné skříně

BEZPEČNOST PROVOZU A PRÁCE
Úrazy způsobené elektrickým proudem vznikají většinou díky technickým nedostatkům,
nedostatečným znalostem a lehkomyslnosti. Proto jsou znalosti možných nebezpečí
a opatření k zabránění úrazů na stavbě nezbytné pro všechny zúčastněné pracovníky,
kteří musí příslušná nařízení a bezpečnostní předpisy nezbytně dodržovat.
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Základní bezpečnostní pravidla:
• Poškozené přístroje musí být okamžitě vyřazeny z provozu. Veškeré opravy elektrických přístrojů a zařízení, jejich
zapojení a změny mohou provádět jen osoby k tomuto účelu povolané.
• V případě poruch zařízení nebo při neobvyklých jevech, jako např. zápach ohně, jiskření nebo nápadný hluk, je
nutno celé zařízení vyřadit z provozu a informovat zodpovědnou osobu.
• Kabely nesmí být opravovány, nesmí být natahovány přes ostré hrany, nesmí být ani zahrabány do země ani
namáhány tahem.
• Při přepravě strojů musí být přívod vytažen ze zásuvky. Po použití je rovněž nutné odpojit ze sítě přenosné
přístroje.
• Přístroje s nápisem „Chránit před vlhkostí“ se nesmí používat za deště nebo ponechávat venku.
• Na elektrické stroje a elektrická topení se nesmí pokládat části oděvů nebo jiné předměty.

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA ČLOVĚKA A PRVNÍ POMOC
Mozek dává povely svalům prostřednictvím nervového systému, kterým prochází slabý
elektrický proud. Dostane-li se člověk do kontaktu s vnějším elektrickým proudem,
reagují jeho svaly podstatně silněji, ale mozek je blokován a reagovat nemůže. Průtok
elektrického proudu mozkem, často vede ke křečím a bezvědomí. Pokud postižený
přežije, nejsou vyloučeny poruchy paměti a hybnosti.
Následkem zasažení člověka elektrickým proudem, jsou svalové křeče postihující dýchací
svaly a postižený pak umírá na udušení.
Šok ze zasažení elektrickým proudem, může způsobit selhání srdce a krevního oběhu.
O životě často rozhoduje včasné poskytnutí první pomoci (masáž srdce, umělé dýchání)
a co nejrychlejší přivolání lékařské pomoci.
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První pomoc při úrazech elektrickým proudem:
• dostat postiženého z dosahu elektrického proudu buď jeho odsunutím (odvalením, odtažením)
prostřednictvím izolovaného předmětu, např. dřevěnou latí, pruhem látky, apod. nebo je-li to možné
vypnutím přívodu elektrické energie
• je-li příčina úrazu jakákoliv, nesmíte se dotknout postiženého, dokud se nepřesvědčíte, že byl proud
vypnut a že nehrozí žádné nebezpečí
• je-li postižený v bezvědomí, zkontrolujte jeho puls a dýchání
• nezjistíte-li puls, začněte s nepřímou masáží srdce i dýcháním z úst do úst
• jestliže postižený pouze nedýchá, zahajte dýchání z úst do úst
• je-li postižený v bezvědomí a dýchá, uložte ho do stabilizované polohy
• přivolejte lékařskou pomoc (číslo155 na záchrannou službu a číslo 112 na tísňová volání)

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.

Jaké jsou druhy elektrického proudu?
Jak zajišťujeme rozvod el. energie na staveništi?
Popište rozvodnou skříň elektrického proudu.
Popište základní bezpečnostní pravidla pro manipulaci s el. přístroji.
Popište zásady první pomoci u osob zasažených el. proudem.

Pracovní úkoly:
1. Žáci se seznámí s rozvodnou skříní (pod dohledem učitele a daného pracovníka „elektrikář „).
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Shrnutí
Tato kapitola se zabývá elektrotechnikou. Žák se poučí co je zdroj elektrického
proudu a druhy zdrojů elektrického proudu. Dále se seznámí s rozvody
a s pojistkami. Elektrické zařízení na stavbě musí žák prvního ročníku také ovládat.
Hlavní téma elektrického zařízení na stavbě je rozvodná skříň, kterou je potřeba
ovládat kvůli následujícímu tématu vytýčení pozemku a stavby. Rozvodná skříň je
velmi důležitá pro začátek naší výstavby. Je to náš jediný zdroj elektřiny, než dané
firmy zavedou elektřinu do stavby. V neposlední řadě se žáci seznámí s bezpečností
a ochranou zdraví při práci.
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5 VYTYČENÍ POZEMKU A STAVBY
Pro správné zahájení stavebních prací je nutné přesné vytyčení hranic stavebního
pozemku a stavby. Toto vytyčení provádí geodet. Stavbyvedoucí nebo mistr přebere od
geodeta vytyčené body, které slouží zedníkovi k dalšímu vynášení výšek a délek.

Vytyčení rozdělujeme na výškové a polohové. Výškové vytyčení je stanovení výšky
čisté podlahy, tzv. ±0,000. Od této výšky se vynáší úroveň základové spáry, výšky stropů,
uložení překladů atd. Polohové vytyčení nám určí půdorysné osazení objektu na stavební
parcele.

ZEMĚMĚŘICKÉ PRÁCE
Vytyčení hranic pozemku a budoucí stavby provádí geodet. Obecně lze říci, že geodet
provádí zeměměřické práce.
Zeměměřičství zahrnuje obory:
• geodézie – je to vědní obor zabývající se zkoumáním tvaru, rozměru a fyzikálních
vlastností zemského tělesa nebo části zemského povrchu,
• fotogrammetrie – je to vědní obor zabývající se zpracováním informací na
fotografických snímcích,
• kartografie – je to vědní obor, který se zabývá znázorněním zemského povrchu do
map.
Geodézie napomáhá při realizaci stavebních, dopravních, energetických,
vodohospodářských, zemědělských a jiných objektů. Také však při průzkumech pro
geologické, geografické, urbanistické a další účely.
Geodet (zeměměřič) je odborník, který se zabývá měřením (včetně zobrazení výsledků
svého měření) částí zemského povrchu a objektů na něm umístěných. Geodet nejčastěji
provádí zeměměření. Měřením v terénu získá potřebné údaje, výsledky měření slouží
pro výpočty, ze kterých se získají potřebné souřadnice. Souřadnice geodet v terénu
vyznačí a tento úkon se nazývá vytyčení.
Geodet měří trigonometrické body, body podrobného bodového polohového
pole (PBPP), zhušťovací body a body nivelační. Dál provádí měření a zobrazení částí
zemského povrchu (pozemků) pro potřeby katastru nemovitostí. Nejčastějším výsledkem
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prací geodeta pro katastr nemovitostí je geometrický plán a vytyčení hranic. Mezi
další činnosti geodeta patří zaměřovací a zobrazovací práce pro potřeby stavebnictví
a investiční výstavby. Sem zahrnujeme zaměřování inženýrských sítí, vytyčování
stavebních objektů před stavbou, měření sedání a mikropohybů staveb, měření
a výpočet vytyčovacích sítí.

Vytyčení pozemku
Vytyčení hranic pozemku, které jsou zakreslené v katastrální mapě, provádí geodet
podle projektové dokumentace (výkresu situace) a dalších podkladů, které přebírá
z katastrálního úřadu. Při vytyčení vlastnických hranic pozemků geodet do terénu
přenese pomocí totální stanice (digitální laserový přístroj) polohy lomových bodů hranic
pozemků.
Totální stanice se osadí v terénu. Místo měření je viditelně označeno pomocí kolíku nebo
hřebíku a reflexní barvy na pevný bod v terénu. Geodet přesně vyměří lomové body
hranic pozemku. Lomové body, které znázorňují rohy pozemku, pak v terénu geodet
vyznačuje plastovými mezníky, dřevěnými kolíky, ocelovými hřeby nebo ocelovými
tyčemi. Tyto kolíky se palicí zatlučou do terénu. Kolem kolíků se vyseká tráva a křoviny,
které by znemožňovaly kolíky najít. Aby kolíky byly na staveništi dobře vidět, mají
výrazně barevnou hlavu.

Plastový mezník		

Vytyčení hranic pozemku				
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Totální stanice

Pomůcky pro vytyčení lomových bodů
Po vyznačení hranic pozemku geodet vytyčí kolíkem výšku čisté podlahy, tz. ±0,000.
Kolík se zatluče palicí do terénu na místě, kde nemůže dojít provozem k jeho poničení.
Mistr si ještě výšku ±0,000 přemístí na další bezpečné místo. Od ±0,000 se vynáší hloubka
výkopů, výška základů, výška podkladního betonu atd.
Dále je nutné na staveništi sejmout rypadlem a nakladačem ornici v tloušťce 150 až
300 mm. Ornice se přesune na staveništní skládku. Zeminu, kterou nebudeme během
výstavby potřebovat, odvezeme mimo plochu staveniště. Úroveň sejmuté ornice se ve
stavebních výkresech označuje jako upravený terén (UT).
I když má staveniště stavební pozemek ohraničený oplocením, je nutné hranici staveniště
přesně vytyčit. Oplocení nemusí přesně odpovídat hranici pozemku.
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Vytyčovací výkres – vytyčení stavby pomocí totální stanice
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Vytyčení budovy
Vytyčování rodinného domu provádí geodet podle projektové dokumentace – výkresu
situace nebo vytyčovacího výkresu. Prostorové vytyčení se většinou provádí zajištěním
směrů obvodových stěn stavby na dřevěných lavičkách. Prostorové vytyčení geodet
může provést pomocí totální stanice, nebo bodů České nivelační sítě. Výškové vytyčení
pak geodet provede ve vztahu k bodům České nivelační sítě. Jinak také může geodet
výškové vytyčení provést jen v relativním výškovém systému, který je vztažený k výškám
terénu, okolním stavbám a podobně.
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Vytyčovací výkres – vytyčení stavby pomocí bodů České nivelační sítě
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Při vytyčování budov se vychází z vytyčovacího výkresu, který se zpracovává podle
situačního výkresu. Obsahuje údaje o poloze a velikosti budovy a další údaje,
např. odstupy budov od sousedních pozemků hraniční čáry zastavění a výškové údaje.
Vytyčování probíhá od referenční čáry, např. od hranice pozemku nebo hraniční čáry
zastavění.

STAVEBNÍ ČÁRA
OSA ULICE

OSA ULICE

Způsob vytyčení budovy

Od referenční čáry, která se také označuje jako vytyčovací osa, se přenáší pomocí
pravoúhlých pomůcek a pásma, která jsou zakreslená na výkresu, do stavebního terénu
a vyznačí se. Kontrolním měřením, např. stanovením úhlopříček, se vytyčení zkontroluje.
Pro zabezpečení důležitých měřických bodů se např. vyznačují v prodloužení hlavní linie
budovy další body. Od těchto zajišťovacích bodů lze dodatečně zaměřit hlavní měřické
body, které se při stavebních pracích poškodily. Dříve než se zahájí výkopové práce pro
základy, musí být zhotoveny lavičky pro vytyčování základů.

LAVIČKA PRO VYTYČOVÁNÍ VÝKOPŮ
Pro vyznačení tvaru výkopu, základu a nosného zdiva se provádějí lavičky. Ty se zhotovují
v rovném terénu nebo sklonitém terénu. Jednoduché tvary výkopu můžeme na terén
vyznačit pouze pomocí vápna. Mezi natažené provázky, které určují prostor výkopu,
provedeme vyvápnění. Bagrista se orientuje podle vápenných pásů.

Lavička pro vytyčování v rovném terénu
Lavička pro vytyčování základů slouží k přesnému stanovení půdorysu budovy v terénu.
Aby bylo možné určit stanoviště lavičky pro vytyčování, musí nejdříve geodet vytyčit
rohy budovy a vyznačit je kolíky. Pak se může pro každý roh budovy postavit kozlík.
Zpravidla se vyrobí ze tří kusů kulatiny, na které se vodorovně připevní dvě fošny.
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Postaví se paralelně s přímkou budovy, svisle a stabilně, zarazí se do země. Vzdálenost
kulatiny od přímky budovy závisí na pracovním prostoru, vlastnostech stavebního
pozemku, a tedy od šířky svahu stavební jámy. Lavičky se zhotovují nejčastěji 1 až 2 m od
hrany výkopu. Aby se zabránilo stržení hrany svahu, je nutno založit dostatečně široké
bezpečnostní pásmo.
Fošny lavičky se přibijí přibližně 500 mm nad pozdější výškou podlahy přízemí na
kulatinu. Protilehlé fošny se umístí stejně vysoko. Toho se docílí pomocí nivelačního
přístroje. Páry fošen, které vyznačují podélnou linii, se zpravidla umisťují níž než páry
fošen pro vyznačení šířky budovy.
A

DETAIL A

OZNAČENÍ VÝŠKY
+0,000 ČP 1. NP

BEZPEČNOSTNÍ
PÁSMO
ŠÍŘKA
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A
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ŠÍŘKA SVAHU

STAVEBNÍ DÍLO
BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO

-0,10

A

STAVEBNÍ JÁMA

Lavička pro vytyčování základů

Po dokončení lavičky vyznačí geodet podle rozměrů vytyčovacího výkresu polohu
budovy na lavičce. Přímku vnější stěny půdorysu přízemí budovy stanovíme pomocí
dvou protilehlých zářezů nebo hřebů na fošnách lavičky. Tato přímka stěny vyznačuje
přímku budovy hrubé stavby. Odpovídajícími zářezy nebo hřebíky na lavičce musí být
vyznačeny výkopy a základy domu. Tyto zářezy nebo hřebíky jsou východiskem pro
stanovení a vyznačení ostatních rozměrů, např. šířky základů nebo sklepních stěn.
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ČP PP
-2,65

Na lavičce dále vyhotoví měřič výškovou značku. Značení se provádí např. vodorovným
zářezem pily či zatlučením hřebu do kulatiny. Tato výšková značka vyznačuje povrch
hotové podlahy ve schodišťovém prostoru přízemí. Udává se ±0,000 a výškovým údajem
v metrech.
Budova se zhotovuje podle rozměrů stanovených na lavičce. Za tímto účelem se
zpravidla napne mezi dvěma protilehlými zářezy nebo hřebíky pozinkovaný drát. Pomocí
takto vyznačené přímky stěny lze pomocí olovnice provázat a zaměřit a vyznačit každý
bod přímky. Při měření by měla být olovnice umísťována tak, aby mezi osou olovnice
a vynášenou hranou byla co nejmenší vzdálenost. Zabrání se tím velkým rozměrovým
odchylkám. Delší dráty se nejprve vytáhnou, protože se více prověsí. Kratší dráty se
napnou nad delšími. Dráty se nesmí na místech křížení dotýkat, křížení by mohlo
způsobit měřické chyby.
a) Lavička se zarážkou 					

VELKÁ
ODCHYLKA

MALÁ
ODCHYLKA

b) Lavička s hřebíkem

VELKÁ
ODCHYLKA

MALÁ
ODCHYLKA

Odchýlení rozměrů při pokládání olovnice

Lavička se také používá při zaměřování bednění sklepních stěn. Veškeré výšky se určují
vážní latí a vodováhou, nivelačním přístrojem nebo laserovým přístrojem od výškových
značek na lavičce a vyznačují se např. na kolících v zemi nebo ryskami na bednění či na
stavebních dílech. Po založení stěn přízemí lze lavičku opět demontovat.

Lavička pro vytyčování základů ve sklonitém terénu
I při použití laviček ve sklonitém terénu musí prkna laviček ležet ve vodorovné rovině,
aby se zabránilo chybám v měření a chybám z přenášení. Kozlíky se ve slabě sklonitém
terénu umísťují vyšší stranou ve směru sklonu terénu a pomocí silných kůlů se stabilizují.
Kozlík může být pomocí žebříků zhotoven až do výšky 1,90 m. Vyztužení se provádí
prkny, která se kladou do kříže (obr. na další straně). Dále není zapotřebí žádných dalších
přídavných lešení.
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OLOVNICE

OLOVNICE
LAVIČKA

HORIZONTÁLA
TERÉN

LEŠENÍ

DNO STAVEBNÍ JÁMY

Lavičky ve slabě sklonitém terénu

Kozlíky v silně sklonitém terénu lze postavit a používat jen s pomocí přídavných
pracovních lešení. I pro zářezy a stanovení polohové přímky je pracovní lešení nezbytné.
Často se staví pracovní lešení a kozlík dohromady a tvoří společné lešení, proto je nutno
dodržovat bezpečnostní předpisy platné pro stavbu lešení.
Zhotovení lavičky vyžaduje zvláště v silně sklonitém terénu velké náklady. V rovinném
a slabě ukloněném terénu se proto staví kozlíky způsobem podobným ocelovému
lešení. Pohybu a poklesu lešení se zabrání speciálním ukotvením v zemi a vyztužovacími
diagonálami.
OLOVNICE

LAVIČKA

HORIZONTÁLA
TERÉN

1100

LAVIČKA

OLOVNICE

DNO STAVEBNÍ JÁMY

PODLAHA
LEŠENÍ
LEŠENÍ

Lavičky v silně sklonitém terénu

V silně sklonitém terénu se pracovní prostor dimenzuje většinou v takové šířce, aby
bylo možno lavičku umístit na rovině dna stavební jámy. Objemnější výkop je většinou
finančně méně náročný než budování nákladné dřevěné konstrukce s pracovním
lešením. Kromě toho má vytyčování bednění při velkoplošných bedněních jen nepatrný
význam. Pomocí stavebních laserů je kontrola bednění přesnější a rychleji proveditelná.
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Kontrolní otázky:
1. Popište, jak provedete vytyčení pozemku.
2. Zdůvodněte, proč jsou při vytyčování stavby mimo stavební pole vyznačovány pojišťovací body.
3. Popište výrobu lavičky v rovinném terénu.

Domácí úkoly:
1. Žák zhotoví 4 rohové lavičky pro vytyčení stavby o rozměrech 4 × 4 m.
2. Žák provede jednoduché vytyčení objektu o rozměrech 4 × 4 m, šířka základu je 0,6 m, šířka zdiva je 0,45 m.

Shrnutí
V této kapitole se žák naučí, jak vytýčit svůj vysněný dům. Setkáme se tu se
zeměměřickými pracemi, dozvíme se, kdo a jak vytyčení provádí. Jak se vytýčí
pozemek či budova. Dozvíme se, co je lavička, k čemu slouží a jak si ji vyrobíme.
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6 ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
Mezi zemní práce řadíme přípravné zemní práce, přípravné vyměřovací práce,
hlavní zemní práce a dokončovací zemní práce.
Zemní práce můžeme provádět ručně a strojně. Nejčastěji k zemním pracím používáme
rypadla, nakladač, vibrační desky a vibrační válce.

GEOLOGICKÝ A HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM
Zakládání staveb se zabývá navrhováním a způsobem založení základů. Účelem
hydrogeologického průzkumu je zjištění základových podmínek v místě vybraného
stanoviště. Zjišťujeme druhy základových půd, mocnost jednotlivých vrstev, složitostí
podloží a hladinu podzemní vody. V dnešní době je nutné provádět také průzkum úrovně
radonového nebezpečí. Radonové záření negativně působí na zdraví člověka. Podle
úrovně radonového rizika musí projektant navrhnout vhodnou izolaci proti radonu.
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ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE
Předběžný průzkum
Slouží jako podklad pro výběr staveniště. Provádí se studiem geologických map,
výsledků předešlých průzkumů u sousedních objektů.

Podrobný průzkum
Podrobný průzkum doplňuje a zpřesňuje výsledky předběžného průzkumu na vybraném
staveništi. Úkolem podrobného průzkumu je určit inženýrsko-geologické poměry
staveniště tak, aby byly podkladem pro bezpečný a hospodárný návrh založení stavby.
Průzkum provádíme pomocí:
• kopané sondy – provádí se jen pro menší objekty do hloubky max. 3 m, a to jako
stupňovitá jáma se stupni po 0,6 m a min. šířkou výkopu 1,2 m,
• vrtané sondy – provádí se vrtnou soupravou tzv. jádrovými vrty o průměru		
150–300 mm, které se označí a uloží do speciálních boxů (minimální počet sond jsou
3 sondy, lépe 5).

Geologická mapa
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Vrtaná sonda

Zatřiďování hornin
Z hlediska těžitelnosti u zemních prací rozlišujeme 7 tříd těžitelnosti (I, II, III, IV, V, VI,
VII).

I.

I I.

I I I.

a) Horniny soudržné rypné
b) Horniny nesoudržné do velikosti 20 mm
a) Horniny soudržné lehce rozpojitelné kromě jílů
b) Horniny nesoudržné, středně uleželé do 50 mm
a) Horniny soudržné, středně rozpojitelné, pevné konzistence
b) Horniny nesoudržné s kameny do 100 mm
a) Horniny soudržné, těžce rozpojitelné, tvrdé konzistence

IV.

b) Horniny nesoudržné s kameny do 250 mm
c) Silně zvětralé a rozpukané horniny
d) Horniny kašovité až tekuté
a) Skalní a poloskalní horniny v tloušťce do 250 mm

V. b) Silně rozpukané horniny
c) Horniny nesoudržné s kameny většími než 250 mm

VI. Skalní horniny velmi nesnadno trhatelné do tloušťky vrstev 250 mm
VII. Skalní horniny velmi nesnadno trhatelné
Zatřiďování základových půd
Základové půdy zatřiďujeme z hlediska vlastního zakládání pro stanovení únosnosti
a velikosti přetvoření podle fyzikálně-chemických vlastností.
Rozlišujeme tyto typy základových půd:
• jemnozrnné – (označení F1 ÷ F8, soudržné zeminy),
• písčité – (označení S1 ÷ S5, členíme podle zrnitosti),
• štěrkové – (označení G1 ÷ G5),
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• skalní a poloskalní – (R1 ÷ R5),
• zvláštní – (chovají se odlišně než dříve uvedené).
Zeminy můžeme rozdělit na nesoudržné a soudržné.
Typickým příkladem nesoudržných zemin jsou zeminy písčité, štěrkovité,
balvanovité apod. Tyto zeminy mají velké póry (voda rychle prosakuje do hloubky,
neprojevuje se vzlínavost, objemově jsou stálé). Z hlediska zakládání jsou nejvhodnější.
Typickým příkladem soudržných zemin jsou zeminy jílovité. Tyto zeminy mají malé póry
(špatně propouští vodu, umožňují vzlínání vody, namrzají a mají velkou stlačitelnost).
Podle poměru jednotlivých částí jsou soudržné zeminy pro zakládání vhodné,
podmínečně vhodné nebo zcela nevhodné.

půda jemnozrnná

půda písčitá

půda štěrkovitá

půda skalní

ZEMNÍ PRÁCE
Zemní práce v pozemním stavitelství se podle etap postupu rozdělují na:
• přípravné zemní práce,
• přípravné vytyčovací práce,
• hlavní zemní práce,
• dokončovací zemní práce.
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Přípravné zemní práce
Zahrnují všechna opatření a práce, které je třeba na staveništi provést, aby hlavní zemní
práce mohly nerušeně pokračovat. Patří sem zejména bourání objektů, odstranění
drnů, sejmutí ornice nebo lesní půdy (dozery nebo skrejpry), odstranění stromů, křovin
a pařezů.

Přípravné vyměřovací práce
Podkladem pro vytyčení budoucí stavby je vytyčovací výkres jakožto součást projektové
dokumentace staveb. Po vytyčení obrysů stavby se vytyčí výkopy pro hlavní stavební
jámy dle výkresu výkopů, po provedení výkopů na dno stavební jámy (někdy už zároveň
s vytyčením výkopů pro stavební jámu) se vytyčí výkopy pro základy. Vytyčení výkopů
se provádí pomocí laviček (vodorovné prkno na zaberaněných sloupcích) umístěných ve
vzdálenosti 1–2 m od výkopů, aby nebyly poškozeny.

Hlavní zemní práce
Mezi hlavní zemní práce řadíme výkopové práce a rozpojování hornin, rozpojování
skalních hornin, rozvoz zemin, hutnění zemin, zajišťování stability stěn výkopů, roubení,
milánské stěny, štětové stěny, odvodnění stavební jámy atd.
Výkopové práce a rozpojování hornin se uskutečňuje přibližně z 90 % zemními
stroji různých druhů. Ruční výkop je většinou jen doplňující prací po strojním výkopu
(např. začišťování) nebo přichází v úvahu jen u staveb s velmi malým objemem zemních
prácí.
Rozpojování skalních hornin se provádí pomocí průmyslově vyráběných trhavin, které
se umísťují v těsněných komorách (vrtech) a rozněcují se rozbuškami. Trhací práce jsou
velmi náročné na zajištění bezpečnosti pracujících, proto se svěřují jen kvalifikovaným
pracovníkům. Horniny se třídí podle charakteristických vlastností do sedmi tříd. Podle
nich se vybírají vhodné mechanismy k rozpojování základových hornin.
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Rozpojováním zemin ve výkopech (ve stavební jámě, v šachtě, v rýze apod.) vzniká
výkopek (hornina rozpojená vykopávkou), který je třeba přemístit (svisle či vodorovně)
mimo staveniště a buď uložit na skládce, nebo, je-li vhodný, použít přímo na násypy,
obsypy a zásypy.
Vykopaná zemina – výkopek – se odváží na skládky. Skládky se zřizují trvalé, na které
se sype neupotřebitelný výkopek, nebo dočasné, na něž se sype výkopek, který se na
stavbě ještě později použije. Na skládkách se výkopek ukládá zpravidla v nakypřeném,
tj. v neulehlém stavu. Přeprava výkopku (vodorovná a svislá) na skládky nebo na místo
jeho použití je jen výjimečně ruční. Volba dopravních prostředků závisí na objemu
zemních práci a na způsobu jejich provádění.
Mezi zemní práce patří vytváření násypů. Hutněný násyp se zřizuje po tenkých vrstvách
(150 až 700 mm), které se sypou a rozhrnují v podélném směru a zároveň se zhutňují.
Jednotlivé vrstvy sypané zeminy se zhutňují pěchováním (ručním, pneumatickými
pěchy apod.), válcováním (hladkými, rýhovanými, ježkovými nebo pneumatickými válci)
a vibrováním (vibračními deskami, vibračními válci apod.). Výjimečně lze zhutňovací
zařízení nahradit i dopravními prostředky. Nejlepším násypovým materiálem je
štěrkopísek s malým procentem jílovitých přimíšenin. Méně vhodné jsou jíly, hlíny
a kamenité horniny.

Dokončovací zemní práce
V poslední fázi výstavby se provádějí dokončovací zemní práce. Sem řadíme úpravu
terénu do požadovaného tvaru, rozprostření ornice a zpevňování svahů. Ornice
se na stavbu doveze nákladním automobilem a na místě určení se rozprostře pomocí
nakladačů. V případě potřeby se povrch terénu upraví hráběmi.
Mezi další dokončovací zemní práce řadíme drnování a setí travního semene.
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Dokončovací zemní práce – zpevňování svahů

VÝKOPY
Výkopy bývají buďto svahované – tzn. mají šikmé stěny, nebo mohou být svislé. Svislé
dělíme na pažené a nepažené.
V pozemním stavitelství rozlišujeme tři základní druhy výkopů:
• stavební jáma – je vykopávka pod úrovní přilehlého terénu se svislými nebo šikmými
stěnami, min. rozměr na povrchu je 2 × 2 m a hloubka není převládající rozměr,
• stavební šachta – je vykopávka pod úrovní přilehlého terénu se svislými nebo
šikmými stěnami, max. plocha na povrchu je 36 m2 a hloubka je převládajícím
rozměrem,
• stavební rýha – je vykopávka pod úrovní přilehlého terénu se svislými nebo šikmými
stěnami, max. šířka je 2 m, max. hloubka je 16 m a délka je převládajícím rozměrem.
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Svahování
Svahovaný výkop je vhodný zejména pro výkopy strojně těžených stavebních rýh a jam,
u nichž je po obvodě výkopu dostatek volného místa. Stěny svahovaného výkopu se
v tomto případě nemusí zajišťovat žádnou dočasnou konstrukcí. Sklon svahu výkopu
závisí na úhlu vnitřního tření zeminy.
U výkopů, jejichž hloubka je větší než 5 m, se ve svahu zřizuje lavička, jejíž nejmenší šířka
je 500 mm.
2

2) sypaná hrázka

MIN. 500
1

5 000

3) odvodňovací příkop

5 000

1) lavička

3

Úprava svahovaných výkopů při hloubce větší než 5 m

Roubení
Nelze-li z jakýchkoliv důvodů provádět výkopy se svahovými stěnami, musí se jejich
svislé stěny zajišťovat pažením.
Pro pažení rýh se obvykle používá pažení:
• příložné,
• zátažné,
• hnané.
Příložné pažení

Zátažné pažení

Hnané pažení

V soudržných zeminách

Méně soudržné zeminy

Nesoudržné nebo
zvodnělé zeminy

Dříve výkop, potom pažení

Výkop do 6 m

Pažiny mohou být svislé
nebo vodorovné

Dříve pažení, potom výkop
Výkop a pažení současně
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Roubení s příložným vodorovným pažením
Při roubení se postupuje tak, že se výkop prvního pracovního záběru udělá na hloubku
nejvýše 1,5 m. U dna se ke stěnám výkopu osadí první vodorovné pažiny, které se
převážou ve vzdálenosti 1,5 m až 2,0 m svislými svlaky a rozepřou se u dna vodorovnými
rozpěrami. Za svislé svlaky se postupně osazují směrem nahoru další vodorovné pažiny
a svislé svlaky se i nahoře rozepřou vodorovnými rozpěrami. Po zajištění prvního záběru
se postupně hloubí druhý záběr a opět se postupuje jako v předchozím záběru. Takto
můžeme postupovat v soudržných zeminách do hloubky 6 m.

A-A
50

100

1 500

100

50

1 500

PAŽINA
SVISLÝ SVLAK
(POVAL)

1 500

ROZPĚRA

PŮDORYS

SVISLÝ SVLAK
(POVAL)

1 500

A

PAŽINA

ROZPĚRA

Roubení s příložným vodorovným pažením
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A

Roubení s pažením příložným
Použití tohoto druhu pažení je dáno především mírou tlačivosti a zvodnění zeminy. Tento
typ roubení nelze přepažovat, proto se uplatňuje jen u mělkých rýh anebo jako roubení
u širokých stavebních jam.

PŘEVÁZKY Z PRAHŮ PO MAX. 1,5 M
VODOROVNÉ PAŽINY Z FOŠEN
VZPĚRY Z DŘEVĚNÉ KULATINY MAX. 1,5 M
ZAVĚTROVÁNÍ VZPĚR

KOLÍKY

Pažení příložné s vodorovnými pažinami

Výkopy v suché a soudržné zemině vyhloubíme zpravidla najednou na celou hloubku
a pažiny pak vzápětí ke stěně přikládáme – proto pažení příložné. Pažiny a převázky jsou
na sebe kolmé. Jsou-li tedy pažiny svislé, budou převázky vodorovné a naopak. Rozpěrná
konstrukce se proti pažinám zpravidla klínuje, aby pažiny přilehly těsně k zemině, jinak
by neměly smysl. Paty vzpěr musí být spolehlivě opřeny a celá konstrukce roubení musí
být tuhá.
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SVISLÉ PLECHOVÉ PAŽENÍ
SVISLÝ VZPĚRNÝ TRÁM
PŘEVÁZKY Z PRAHŮ PO MAX. 1,5 M
VZPĚRNÉ TRÁMY PO 1,5 M
ZAVĚTROVÁNÍ VZPĚR

KOLÍKY

Pažení příložné se svislými pažinami

Roubení s pažením zátažným
Výkopy ve vlhké a méně soudržné zemině hloubíme po vrstvách asi 1 metr vysokých
a pažiny ke stěně postupně zatahujeme – proto zátažné. K zatahování slouží klíny mezi
pažinami a převázkami, vzpěry a rozpěry postupně vyměňujeme.
PAŽINY
PŘEVÁZKY Z KULATINY
OPĚRNÝ RÁM
VZPĚRY

Roubení se zátažným pažením na stěně jámy

ZEDNÍK 1 – ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

Roubení s pažením do zápor
Je vhodné při provádění rozměrných a hlubokých stavebních jam, jejichž výkop
je proveden soudržnými zeminami. Po obvodě budoucí stavební jámy se zaberaní
válcované ocelové tyče tvaru „I“, a to ve vzájemné vzdálenosti do 2 m a do hloubky
nejméně 1,5 m pod úroveň dna stavební jámy. Po zaberanění zápor se postupně hloubí
stavební jáma a do přírub zaberaněných zápor se zasouvají vodorovné pažiny. Při
hloubce stavební jámy větší než 3,5 m se musí zápory kotvit.
PŘÍČNÝ ŘEZ

PODÉLNÝ ŘEZ
ROZPĚRA

DETAIL

KLÍN

PAŽINA

� 2,0 M

ZÁPORA
– OCELOVÝ „I“ NOSNÍK

� 1,50 M

1 500

DETAIL PŘICHYCENÍ ROZPĚRY

OCELOVÝ
ÚHELNÍK

Roubení s pažením do zápor

Roubení se spouštěným pažením
Tento typ roubení se používá k zajištění stěn výkopů jam a rýh, které se provádějí v méně
soudržných zeminách při hloubce výkopu do 6 m. Po vyhloubení prvního pracovního
záběru se osadí na dno první rám a nahoru druhý rám, který je zajištěn sloupky, skobami
a rádlovacím drátem. Za rámy se spustí svislé pažiny a aktivují se ke stěnám výkopu klíny.
S postupem hloubení se vyrážejí klíny a pažiny se dorážejí na dno výkopu a dotahují se
klíny. Jakmile se dosáhne hloubky dalších 1,5 m, osadí se další vodorovný rám a postup
opakujeme.
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KLÍN
VODOROVNÝ RÁM

SVISLÁ PAŽINA

1 500

RÁM Č. 2

ZÁVĚS Z RÁDLOVACÍHO
DRÁTU

SVISLÝ SLOUPEK

RÁM Č. 1

1 500

TESAŘSKÁ SKOBA

RÁM Č. 3

Roubení se spouštěným pažením

Roubení s hnaným pažením

1 500

1 500

Tohoto roubení se používá u výkopů v soudržných zeminách nebo ve zvodnělých
zeminách. Jde o obdobný druh roubení jako u roubení se spouštěným pažením, pouze
pažiny se vhánějí (beraní) do zeminy před zahájením výkopových prací.
LIŽINA
PRÁH
PODÉLNÍK
TESAŘSKÁ SKOBA
MALÝ KLÍN
VODOROVNÁ ROZPĚRA
PAŽINA
VELKÝ KLÍN

Roubení s hnaným pažením
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KOTVENÍ STĚN STAVEBNÍCH JAM – PAŽENÍ
Dnes se při rozsáhlých zemních pracích uplatňují při zajišťování stěn výkopů častěji
podzemní stěny – pažení než tradiční roubení. Pažení se zřizuje podél obvodu stavební
jámy buď pomocí širokoprofilových vrtů (tzv. pilotové stěny), nebo průběžnými rýhami
(tzv. milánské stěny), které se po vyztužení zabetonují. Při větších hloubkách výkopů se
musí podzemní stěny kotvit.
Pro návrh pažení se většinou používá statický výpočet – nejčastěji pomocí počítačového
programu.
Podle nutnosti odolávat spodní vodě rozdělujeme pažení na:
• vodotěsné:
a) štětové stěny
b) milánské stěny (nekotvené, kotvené, rozpírané)
c) převrtávané piloty
d) trysková injektáž (s výztužnými trubkami)
• propustné:
a) zápory
b) pilotové stěny (nekotvené, kotvené, rozpírané)
c) mikrozáporové stěny

Pažení vodotěsná
a) Štětové stěny
Štětové stěny jsou nejčastěji ocelové larsenové. Jedná se o stěny ze svislých ocelových
profilů zaberaněných přes zámky vedle sebe. Beraní se s ohledem na zajištění
nepropustnosti dle možností patou až do nepropustného podloží (jíly, jílovce, břidlice…).
Ve skalních horninách lze předpokládat hloubku zaberanění maximálně několik desítek
centimetrů.
ZADRŽOVANÁ ZEMINA

LARSENOVÝ
OCELOVÝ PROFIL

Půdorysný řez štětovou stěnou
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b) Milánské stěny
Jde o podzemní stěny tvořené průběžnou rýhou o tloušťce 0,4–1,5 m a hloubkou
40 m. Jejich stavba je plně mechanizována. Rypadlo s drapákem postupně hloubí rýhu
z úrovně terénu. Záběr rýhy hluboký i několik desítek metrů se paží bentonitovou
suspenzí. Do záběru se osadí výztuž ve formě armokoše a pomocí betonovacích trub se
záběr vybetonuje. Vodotěsnost svislých pracovních spár mezi jednotlivými záběry lze
zajistit různým způsobem, např. vkládáním tvarovaných pryžových profilů. Pro těžbu
rýhy se používají rozměrné stroje. Předpokládaná šířka pracovní plošiny je cca 10 m.
Podzemní stěny tohoto typu mohou sloužit nejen jako zajištění stěn výkopů, ale mnohdy
tvoří i obvodové zdivo budoucí spodní stavby.
1. FÁZE VÝSTAVBY – HLOUBENÍ RÝHY

2. FÁZE VÝSTAVBY – BETONÁŽ STĚNY

POVRCH TERÉNU

2. FÁZE VÝSTAVBY – BETONÁŽ STĚNY

POVRCH TERÉNU

POVRCH TERÉNU

VODICÍ
ZÍDKY
DNO
VÝKOPU

RÝHA PRO PODZEMNÍ STĚNU

DNO
VÝKOPU

JEDNOTLIVÉ ZÁBĚRY
HLOUBENÉ DRAPÁKEM

DO ZÁBĚRU RÝHY JE VLOŽEN
ARMOKOŠ

DNO
VÝKOPU

PODZEMNÍ STĚNA

A ZÁBĚR JE VYBETONOVÁN
POMOCÍ BETONOVACÍCH
TRUB

Milánská podzemní stěna – postup výstavby

c) Převrtávané piloty
U nás nejsou příliš používané. Jedná se o stěnu z velkoprůměrových pilot o vzájemné
vzdálenosti menší než průměr piloty.
Nejprve jsou vyvrtány a zabetonovány liché piloty bez výztuže, potom se vyvrtají sudé
piloty, osadí se do nich armokoše a zabetonují se.
ZADRŽOVANÁ ZEMINA

PILOTY S VÝZTUŽÍ

Pažení z převrtávaných pilot
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PILOTY BEZ VÝZTUŽE

d) Trysková injektáž
Jedná se o finančně nákladnou metodu zapažení stavebních jam ve stísněných
poměrech při možnosti současného podchycení základů sousedních stávajících objektů.
Ve stavební praxi používáme tři základní metody tryskové injektáže.
1. metoda tryskové injektáže
Po dovrtání na dno maloprofilového vrtu se vrtnou soupravou provádí tryskání cementové
suspenze při současném rotování a vytahování monitoru nahoru. Dochází k rozrušování
zeminy a mísení cementové směsi se zeminou. Velmi vhodnými zeminami jsou štěrky,
písky, štěrkopísky, kde cementová suspenze pod tlakem snadno vniká do pórů. Vytváří se
„betonové“ sloupy o průměru 40 až 80 cm. Pevnost a průměr sloupů závisí na charakteru
zeminy. Pevnost může dosahovat i 20 MPa. Délky vytryskaných sloupů se mohou pohybovat
od velmi krátkých délek i do 60 m délky. Sloupy lze tryskat přes sebe a vytvářet tak
vodonepropustné i víceřadé stěny. Sloupy mohou být vyztuženy maloprofilovými ocelovými
trubkami. Vrty mohou být svislé i šikmé, v jednom příčném řezu lze vytvářet celé vějíře.
2. a 3. metoda tryskové injektáže
Další dvě metody kombinují tryskání zeminy se vzduchovým paprskem (2. metoda tryskové
injektáže), popř. se vzduchovým a vodním paprskem (3. metoda tryskové injektáže). Dochází
zde ke zvýšení průměru vzniklých zeminocementových sloupů.

Pažení propustná
a) Záporové pažení
Výkop je zapažen pomocí stěny z válcovaných profilů (I, 2I, 2U) umístěných ve vzdálenosti
max. cca 2 m (3 × průměr vrtu) od sebe. Ocelové profily mohou být do zeminy beraněny
(dvojice ne), nebo jsou osazeny do předem vyvrtaného otvoru – většinou o průměru
60 cm – a pod úrovní dna výkopu zabetonovány.
Beranění zápor není příliš vhodné v blízkosti stávajících objektů. Do skalního podloží
lze obvykle záporu zaberanit jen na několik desítek centimetrů. V těchto případech je
vhodnější použít vrtané zápory.
PŮDORYS (ZÁPOROVÁ STĚNA – VRTANÉ ZÁPORY)
ZADRŽOVANÁ ZEMINA

VÝKOP

PAŽINA

MAX 2 M

ZÁPOROVÁ STĚNA
VRT
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ZÁPORA

PŘÍČNÝ ŘEZ (ZÁPOROVÁ STĚNA – VRTANÉ ZÁPORY)
POVRCH TERÉNU
PAŽINA

ZÁPOROVÁ STĚNA

DNO
VÝKOPU

SPODNÍ BETONOVÁ ČÁST

Prostor mezi záporami bývá vyplněn pažinami, většinou dřevěnými, individuálně lze
použít i jiný typ pažení (železniční pražce, malé žb panely, válcované profily Union…)
b) Pilotové stěny
Dle geologických poměrů, délky a průměru vrtu mohou být pilotové stěny:
• nezapažené,
• zapažené bentonitovou suspenzí,
• zapažené ocelovou výpažnicí.
Jedná se o stěny z velkoprůměrových pilot o min. průměru 60 cm. Vrtná souprava vyvrtá
z úrovně terénu kruhové otvory. Do vrtů se osadí výztuž ve formě armokoše a zabetonuje
se pomocí betonovacích trub.
Piloty se mohou dotýkat, častěji se však umisťují od sebe v čisté vzdálenosti cca
0,2–0,6 m, výjimečně i více – dle geologie, hloubky výkopu atd. Při větší vzdálenosti
pilot a v málo soudržných zeminách se prostor mezi nimi paží torkretem nastříkaným na
vyztužené svařované sítě přichycené k pilotám. Prostor za rubem stříkaného betonu se
dle potřeby odvodňuje svislými drenážními trubkami (tzv. husí krky), které jsou ve spodní
části vyvedeny před líc stříkaného betonu.
ZADRŽOVANÁ ZEMINA

Pilotová stěna
se stříkaným betonem
v líci
PILOTY S VÝZTUŽÍ

SVAŘOVANÉ SÍTĚ
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SVISLÉ DRENÁŽNÍ TRUBKY

c) Mikrozáporové stěny
Jedná se o pažicí stěny tvořené nejčastěji maloprofilovými ocelovými trubkami
o průměru cca 10 cm (výjimečně až 20 cm), osazenými do vrtu o průměru cca do 20 cm
(výjimečně 30 cm) vyplněného nejčastěji cementovou zálivkou nebo jemnozrnnou
betonovou směsí. Vzdálenost jednotlivých mikrozápor je dána statickým výpočtem.
Doporučená vzdál. max. = cca 3 × průměr vrtu.
Výhodou jejich použití je:
• možnost použití i velmi malých vrtných souprav ve stísněných poměrech,
• možnost dovrtání i do tvrdých hornin jako křemenec, vápenec, žula apod.

Kotvení pažicích stěn
Zemní kotvy jsou tahové prvky používané pro zajištění stability pažicí stěny při
větších hloubkách výkopu (u zápor obvykle cca nad 3,5 m hloubky – individuální dle
geologických poměrů) nebo větším zatížení za rubem stěny. Uchycení kotvy do zeminy
bývá obvykle realizováno pomocí injektované kořenové části. Kotvy musí zasahovat až
za úhel vnitřního tření zeminy, délka kořene závisí na požadované únosnosti jednotlivých
kotev a stanoví se výpočtem.
Stěna může být kotvena buď skrz jednotlivé pažicí prvky, nebo pomocí převázky –
obvykle ocelové nebo železobetonové.
Kotvy mohou být tyčové nebo pramencové, předpjaté nebo nepředpjaté.
Provádění kotev s hlavou pod úrovní hladiny podzemní vody u vodotěsných stěn
milánských je problematické, ale možné, u stěn larsenových není příliš vhodné.
Kotvy se obvykle provádějí jakožto dočasné s omezenou dobou působnosti, nebo trvalé
se zvláštní úpravou hlavy, volné i kořenové části a s nutností kontroly za provozu.
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OCHRANA
VÝZTUŽ
INJEKČNÍ TRUBKA
KOŘEN KOTVY

Tyčová kotva pro záporové a pilotové stěny
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Odvodňování stavebních jam
Výkop stavební jámy je nutno chránit jak před povrchovou vodou, tak i před vodou
podzemní.
Proti působení povrchových vod, které do stavební jámy přitékají, se stavební jáma
chrání obvodovými příkopy na dně stavební jámy a spádováním se odvádí do jímek,
z nichž se může povrchová voda odčerpávat.
VÝTLAČNÉ
POTRUBÍ

BUDOUCÍ OBJEKT

ČERPACÍ
STANICE

DRENÁŽ POD
ÚROVNÍ DNA
STAVEBNÍ JÁMY

SBĚRNÁ STUDNA

OBVODOVÉ PŘÍKOPY
SE SPÁDEM

Povrchové odvodnění stavební jámy

Svahy výkopových jam u hlubších výkopů chrání před přítokem povrchové vody lavičky
– bermy. Hloubí-li se stavební jáma pod úrovní hladiny spodní vody, musí se voda ze
stavební jámy odvádět povrchovým odvodněním. Úroveň hladiny spodní vody lze
během zemních prací snižovat také tak, aby voda nedosahovala úrovně dna výkopu
stavební jámy.
SBĚRNÉ
POTRUBÍ
SNÍŽENÁ HLADINA
SPODNÍ VODY

ČERPACÍ STUDNĚ
SE ZÁRUBNICÍ

Hloubkové odvodnění stavební jámy
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PV

ZEMNÍ PRÁCE V ZIMNÍM OBDOBÍ
Zemní práce jsou za mrazu mnohem nákladnější a pracnější než při hloubení za
běžných teplot. Zemní práce prováděné v zimním období mají být proto omezeny jen
na nezbytné případy. Práce musí být potom prováděny tak, aby se promrzání zeminy
omezilo na nejmenší míru; volí se proto menší záběry, které zrychlují postup zemních
prací. Musí-li práce pokračovat i za zimního období, je třeba provést preventivní opatření
proti zamrznutí zeminy, což zvyšuje náklady na stavbu.

Nálezy ve výkopu
Vyskytnou-li se při zemních pracích nálezy s povahou historickou, archeologickou,
paleontologickou nebo s geologickou hodnotou, je nutno nález ohlásit příslušnému
orgánu a zastavit práce v bezprostřední blízkosti nálezu.

STROJE PRO VÝKOPOVÉ PRÁCE
Lopatová rypadla
Lopatová rypadla jsou vhodná pro rozpojování, nabírání a nakládání horniny, hloubení
stavebních jam, rýh, šachet i pro bourací práce. Podvozek automobilový, pásový,
traktorový, kolový, kráčivý.
Rypadla s hloubkovou lopatou:
• Rýpací dosah až 15 m a více – dle typu
• Rýpací hloubka až 10 m a více
• Šířka lopaty od 0,2 m do 2 m
• Běžnější použití
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Rypadla s výškovou lopatou:
• Pohyb po dně jámy.
• Velmi výkonná.
• Pro zemní práce menšího rozsahu se více používají rypadla s hloubkovou lopatou.

Dozery:
• Stroje pro rozpojování zeminy a její přepravování hrnutím.
• Na staveništi se používají také k odstraňování stromů, keřů, balvanů a k snímání ornice.
• Šířka radlice cca 2,5–6 m.
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Lopatové nakladače:
• Mají mnohostranné použití.
• Hlavní funkce – nakládání výkopku.
• V omezené míře mohou plnit funkci dozerů a bagrů.

Rypadla-nakladače:
• Univerzální stroje vybavené nakládací i rýpací lopatou.
• S ohledem na možnosti pohybu výložníků jsou vhodné i pro výkopy podél pažení, zdí
nebo ve stísněném prostoru.
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BOZP při zemních pracích:
• Předpisy BOZP při provádění zemních prací řeší vyhláška č. 324/1990 Sb. a předpisy firem. Na velký rozsah
zemních prací musí být zpracován technologický postup prací. Tento postup zajistí, že zemní práce budou
prováděny efektivně a bezpečně.
• Staveniště musí být zajištěno zábradlím, které je 1,5 m od výkopu a dobře osvětleno. Rýhy a šachty musí být
opatřeny žebříky a jámy schodištěm. Přes výkopy vedou bezpečné lávky min. 0,5 m široké se zábradlím.
• Po deštích nebo delším přerušení práce je nutno překontrolovat pracoviště před vstupem pracovníků.
• K zemním pracím na stavbě používáme rypadla, bagry, nakladače a další podobnou techniku. Stroj smí
obsluhovat pouze proškolení pracovníci s příslušným oprávněním. Všichni pracovníci, kteří zemní práce provádějí,
musí být důkladně proškoleni.

Pracovník:
• vykonává práci pouze na přiděleném pracovišti,
• se nepohybuje ve výkopech sám,
• vykonává práci tak, aby neohrozil zdraví své ani ostatních pracovníků.
Stěny výkopů musí být zajištěny v souladu s dokumentací stavby a musí být zajištěny proti sesutí (ČSN 73 3050).

Svislé stěny (boky) výkopu se paží při hloubce – pokud hornina či okolní terén (komunikace)
nevyžadují jinak:
• větší než 1,3 m (v zastavěném území),
• větší než 1,5 m (v nezastavěném území).
Svislé stěny výkopu musí být paženy v místech nesoudržných hornin, podmáčených či jinak náchylných na sesouvání
nebo v místech s výskytem otřesů, rázů, krátkodobých i trvalých vibrací. Po konstrukci pažení je zakázáno vystupovat
nebo sestupovat – nebo ji využívat jako pracovní pomůcku (zajištění prvků vkládaných do výkopu apod.).
U výkopů s většími a velkými balvany nebo se zbytky jiných materiálů (např. stavební suť apod.) musí být tyto prvky
speciálně zajištěny (samostatnými prostředky).
Minimální šířka pracovního výkopu se řídí hloubkou a vstupem pracovníků do výkopu. Minimální šířka výkopu musí
být 0,8 m.

Svahování výkopů zahrnuje tyto požadavky:
• Při práci na svahu se sklonem nad poměr 1 : 1 a výšce vyšší než 3 m musí být pracovníci zajištěni proti uklouznutí
a materiál proti sesunutí.
• Pracovat nad sebou na více stupních svahu lze pouze při speciálním zajištění pracovníků i materiálu.
• Podkopávání svahů je zakázáno.
Roubení se odstraňuje až po vybetonování základu postupně od spodu.
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Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Kdy můžeme použít při výkopových pracích svahování?
Jak provedeme roubení s pažením do zápor?
Jaký mají účel štětové stěny?
Jaké jsou předpisy BOZP při zemních pracích?

Pracovní úkoly:
1. Žák provede výkop rýhy hl. 1,1 m, šířky 0,8 m a délky 2 m.
2. Žák provede do výkopu rýhy roubení s pažením do záporu.

Shrnutí
V této kapitole se dozvíme základy o geologickém a hydrogeologickém průzkumu,
dozvíme se, co jsou zemní práce a podle kterých etap se rozdělují. Žáci se poučí také
o výkopech, rozdělí je do tří základních druhů – naučí se svahování, roubení a pažení.
Závěr kapitoly pojednává o zemních pracích a bezpečnosti v zimním období a také
o strojích, které nám pomáhají při výkopech.
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7 BETONÁŘSKÉ PRÁCE
Mezi betonářské práce řadíme výrobu betonové směsi, dopravu betonu a zpracování
betonové směsi. Každý druh betonu potřebuje při zhotovení dodržování
technologických kroků výroby. Beton vyniká především pevností a tvárností. Proto se
stává nejpoužívanějším stavebním materiálem při budování silnic a dálnic, letišť, mostů,
tunelů, metra i vodních děl. Prostý beton má dobrou pevnost v tlaku a malou pevnost
v tahu a ohybu. Přestože vykazuje beton nepříznivý součinitel tepelné vodivosti, zaujímá
přední místo při výstavbě budov pro bydlení. Tento nedostatek se řeší vkládáním
tepelněizolačních vrstev.

PROSTÝ BETON
Beton je v podstatě umělý kámen. Vzniká slepením kameniva s pojivem. Prostý beton se
vyznačuje velkou pevností v tlaku, proto se používá převážně pro tlačené konstrukce.

Rozdělení podle struktury:
Hutný beton
Z hutného betonu, v němž malta zcela vyplňuje mezery mezi zrny hrubého kameniva, se
vytvářejí základové pásy a patky, pilíře, sloupy, opěrné a přehradní zdi, betonové dlažby
a betonářské zboží (obrubníky, trouby, skruže, skružové segmenty, tvárnice aj.).

Hutný prokládaný beton
Zvláštním druhem hutného betonu je beton prokládaný. Betonová směs se prokládá
kameny, jejichž velikost nemá přesahovat jednu třetinu nejmenšího rozměru konstrukce.
Mezi jednotlivými kameny musí být vrstva betonové směsi silná nejméně 200 mm.
Vkládané kameny se nesmějí na vrstvu betonu pouze pokládat, ale musí se zatlačovat do
betonu asi polovinou své výšky.

Mezerovitý beton
U mezerovitého betonu nejsou mezery mezi zrny hrubého kameniva zcela zaplněny
maltou, cementová maltovina spojuje jednotlivá zrna jen v místech dotyku. Slouží
k výrobě tvárnic a méně namáhaných konstrukcí. Má o něco lepší izolační schopnosti než
hutný beton.
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Pórovitý beton
Pórovité betony jsou vhodné k výrobě tvárnic, panelů, izolačních desek, podlah
a méně namáhaných konstrukcí. U pórobetonů jsou v jemnozrnné maltě vylehčovací
póry vzniklé působením pěnotvorné nebo plynotvorné přísady. Vyrábějí se většinou
z přírodního nebo umělého pórovitého kameniva.
Druhy betonu:

Lehký 			

Hutný 			

Jemnozrnný

Stejnozrnný propustný

ŽELEZOBETON
Prostý beton nemůžeme použít pro výrobu všech betonových konstrukcí. Pro
zlepšení vlastností betonu v tahu a ohybu se do betonu přidává ocelová výztuž. Díky
železobetonu můžeme vyrábět stropní konstrukce, nosníky a sloupy.
Pro výrobu mostních konstrukcí se používá beton s předpjatou výztuží. Díky
předpjatému betonu se zhotovují relativně štíhlé betonové konstrukce s vysokou
pevností v tahu.
Podlahy, které budou vystaveny velkému mechanickému namáhání, můžeme provádět
z drátkobetonu. Do betonové směsi jsou vmíchány tenké ocelové drátky, beton je při
zpracování zahlazený strojními hladičkami.

SLOŽKY BETONOVÉ SMĚSI
Při výběru a přípravě složek betonové směsi se mají využívat dostupné dopravní
a mechanizační prostředky, musí se však dbát na to, aby nebyla snížena jakost
dopravovaných složek. Beton je stavební materiál, který se vyrábí z drobného a hrubého
kamenina z cementu a vody, popřípadě z přísad. V dobré betonové směsi jsou všechny
složky rovnoměrně rozloženy a navzájem spojeny.

ZEDNÍK 1 – BETONÁŘSKÉ PRÁCE

Skladba betonové směsi

1) Kamenivo
Při dopravě i skladování písku a štěrku je důležité zabránit znečištění kameniva blátem
a zemí ze skládky, z vozovek nebo olejem odkapávajícím ze strojů. Plochy pro skladování
mají být náležitě zhutněny a zpevněny, nejlepší je skladovat kamenivo na betonových
deskách. Dalším požadavkem je zabránit znehodnocení kameniva nadměrným otlukem
při sypání. Nesmí dojít ani k roztřiďování hrubších zrn. Proto se může kamenivo volně
sypat na skládku maximálně z výšky 2 m.
Jednotlivé frakce se musí skladovat odděleně tak, aby se vzájemně nepromísily. Frakce se
umisťují ve vhodné vzdálenosti nebo se oddělují dostatečně dimenzovanými příčkami.
Pro malé a střední betonárny se volí zpravidla vějířovité uspořádání skládek. Zabírá
poměrně málo místa, je přehledné a odběr lze jednoduše mechanizovat. V betonárkách
jsou přímo u míchačky příruční sila pro jednotlivé frakce kameniva.
Vliv klimatických podmínek se projevuje na kamenivu tím, že v létě může být kamenivo
mokré od deště, v zimě promrzá. Nerovnoměrná vlhkost ovlivňuje přímo dávkování
záměsové vody! Čím je kamenivo mokřejší, tím méně záměsové vody je možno
do betonové směsi dodat. Nejjednodušší regulací vlhkosti drobného kameniva je
odvodnění skládky. Zimní umělé ohřívání kameniva je zpravidla neúměrně nákladné.
Na menších stavbách se zásoby písku a štěrku nechají obvykle povrchově promrznout
a materiál se odebírá ze středu a zvnitřku.

2) Cement
Cement se dodává buď balený v papírových pytlích po 25 kg (výjimečně po 50 kg),
nebo nebalený, volně ložený. Je rozdělen do pevnostních tříd 32,5; 42,5; 52,5. Označení
cementu odpovídá předepsané nejmenší průměrné pevnosti v tlaku (v MPa) po 28 dnech
tuhnutí a tvrdnutí.
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Základní druhy cementů jsou:
• CEM I – Portlandský cement
• CEM II – Portlandský cement směsný
• CEM III – Vysokopecní cement
• CEM IV – Pucolánový cement
• CEM V – Směsný cement

Při manipulaci a dopravě baleného cementu je třeba dbát na to, aby se pytle nešetrným
zacházením nepoškodily. Při dopravě v deštivém počasí se musí cement chránit plachtou
nebo se dopravuje v uzavřených vozech.
S výjimkou dodávek cementu baleného pro některé speciální či drobné práce se dnes
na všech středních a velkých stavbách používá výhradně cement nebalený. Pro jeho
přepravu se používají přepravníky na vagónech a na nákladních automobilech. Při
manipulaci je nutno dbát na to, aby se nezaměnily druhy cementu nebo aby se nesmísily
dva či několik druhů.
Při skladování cementu na stavbách se běžně používají kovová sila na 15, 30, 60 a 120 t.

3) Voda
Voda, která se používá k přípravě betonové směsi, se nazývá voda záměsová. Voda,
která slouží k ošetřování betonu při jeho tuhnutí a tvrdnutí, je voda ošetřovací. Obě
vody musí být čisté, chemicky vyhovující, bez škodlivých přimíšenin. Jako betonářskou
vodu můžeme bez nebezpečí snížení pevnosti betonu použít vodu, která byla uznána za
pitnou. Vody slatinné, bahenní, kyselé, splaškové a odpadní průmyslové jsou nevhodné.
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4) Přísady do betonové směsi
Přísady mají zajistit určité žádoucí vlastnosti betonových směsí. Jsou dodávány zpravidla
v kapalné formě a přidávají se během míšení. Podle účelu se rozdělují na urychlovače
tuhnutí a tvrdnutí, těsnicí přísady, zpomalovače tuhnutí, přísady proti účinkům
mrazu apod. Vždy je nutno zajistit správné a rovnoměrné dávkování podle návodu,
zejména tehdy, jestliže se vlastnosti betonové směsi rychle mění s množstvím přípravku.

VÝROBA BETONOVÉ SMĚSI
Betonová směs se míchá strojně v míchačkách. Mícháním se všechny složky v betonové
hmotě rovnoměrně rozloží. Zvlášť důležité je dokonalé promíšení cementu s vodou
pro hladký průběh hydratace cementu. Hrubé kamenivo musí být dokonale obaleno
cementovou maltou.

Míchání betonové směsi
Při volbě vhodného druhu a velikosti míchaček máme na zřeteli jednak důvody
ekonomické (dosažení nejvyšších výkonů při nejnižších provozních nákladech), jednak
technologické (stejnoměrné složení vyráběné betonové směsi podle výrobního
programu). Nejrozšířenější míchačkou na našich menších a středních stavbách je stroj
s přetržitým mícháním ve dvou provedeních: s nuceným mícháním a s volným spádem.

Míchačky s nuceným mícháním – vykazují vyšší výkony výroby při dobré kvalitě
a rovnoměrnosti směsi. Pro tyto přednosti se jich využívá obvykle v betonárnách.
Míchačky se spádem – potřebují značně delší dobu k dokonalému promíchání směsi.
Naproti tomu jsou podstatně odolnější proti opotřebování. Betonárny vykazují vysokou
produktivitu a hospodárnost přípravy kvalitních betonových směsí. Využívají maximálně
mechanizace a jsou řízeny plně automaticky.
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Při ručním míchání (přehazování) betonové směsi a při používání míchaček se spádem
se nejprve dokonale promíchá kamenivo s cementem a potom se přidá záměsová
voda. Nové konstrukce míchaček s nuceným mícháním ukazují, že je vhodnější nejprve
promísit cement s vodou, nejvýše ještě s drobným kamenivem (pískem), a teprve potom
přidat štěrk. Tímto postupem se dosáhne dokonalého promíchání cementového mléka
s kamenivem a zkrátí se doba výrobního cyklu.
Pečlivá obsluha při strojní výrobě betonové směsi nezapomíná na pravidelnou
a pečlivou údržbu a očistu mechanismů výrobního procesu, zvláště součástí, které
přicházejí do přímého styku s čerstvou směsí. Denním mytím a promazáním stroje se
prodlužuje jeho životnost a tichý chod vytváří příznivou pohodu pracovního prostředí.

Rozdělení betonových směsí
Zpracovatelnost betonové směsi se vyjadřuje stupněm její zpracovatelnosti. Podle toho
se rozlišují betonové směsi:
• velmi tuhé, tuhé,
• zavlhlé,
• málo měkké,
• měkké,
• velmi měkké,
• tekuté.
Pevnostní třídy obyčejného betonu:
• Třídy pevností podle ČSN EN 206-1:
C 8/10, C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37, C 35/45, C 40/50, C 50/60, C 55/67,
C 60/75, C 70/85, C 80/95, C 90/105, C 100/115.
První číslo udává minimální charakteristickou válcovou pevnost v tlaku ve stáří 28 dní,
stanovenou na válci výšky 300 mm a průměru základny 150 mm; druhé číslo udává
minimální charakteristickou pevnost v tlaku na krychli o hraně 150 mm ve stáří 28 dní.
• Třídy pevností podle SVB ČR 01-2004:
B 5, B 7,5, B 10, B 12,5, B 15, B 20, B 25, B 30, B 35, B 40, B 45.
Číslo udává minimální charakteristickou pevnost v tlaku na krychlích o hraně 150 mm
ve stáří 28 dní.
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DOPRAVA, ULOŽENÍ A ZHUTŇOVÁNÍ BETONOVÉ SMĚSI
Před betonováním je nutno provést následující přípravné práce:
• Odstranit veškerá znečištění z bednění.
• Dřevěná bednění včas navlhčit, aby se spáry nabobtnáním dřeva utěsnily a aby
nemohla jemná betonová kaše při zhutňování unikat. Kromě toho ubírá suché
dřevěné bednění část vody z betonu a znesnadňuje odbedňování. Tomu se zabrání
také použitím separačního prostředku.
• Nutno kontrolovat stabilitu bednění a jeho místa ukotvení a zavětrování.
• U železobetonových konstrukcí je třeba zkontrolovat, zda je výztuž opatřena
dostatečným množstvím distančníků. Znečištění, např. odbedňovacím olejem, která
mají negativní vliv na spojení mezi betonem a ocelí, je nutno pečlivě odstranit.
• U stropních desek se musí zabudovat stahovací šablony, které zajistí krytí betonem pro
horní výztuž.

Odbedňovací ekologický olej

Distančník						
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Přípravné práce před betonáží

Doprava čerstvého betonu
Vodorovná (horizontální):
• staveništní
• dálková
Vodorovná staveništní doprava se zajišťuje pásovými dopravníky, kolečky, japonkami,
motorovými vozíky, multikárami a dampry. Na větší vzdálenost do 40 km od ústřední
betonárny se betonová směs dopravuje pouze automobilovými míchači a domíchávači.

Svislá (vertikální)
Doprava ve svislém směru se zajišťuje plošinovými a klecovými výtahy a stavebními
jeřáby různých typů. Betonová směs se přenáší pomocí dopravních nádob – košů
z tlustého plechu se závěsným okem, vyztužených ocelovou kostrou.
Na stavbu se betonová směs dopravuje nákladními domíchávači, které uvezou 5 až 9 m3
betonu. Během dopravy betonové směsi nesmí v žádném případě dojít k rozmíšení,
tj. k odloučení hrubých zrn od jemných částic kameniva. Stává se tak při sypání směsi
z velké výšky, při dopravě následkem chvění a otřesů dopravního prostředku nebo
při šikmé dopravě pásovým dopravníkem s velkým sklonem. Dojde-li k porušení
stejnorodosti, je nezbytné ihned směs přemíchat.

Nákladní domíchávač
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Staveništní doprava čerstvého betonu začíná vyprázdněním vozidla nebo míchačky
na staveništi a končí jeho zabudováním. Čerstvá betonová směs se při přepravě nesmí
rozměšovat, proto je způsob transportu závislý na konzistenci čerstvého betonu.
Kromě toho závisí volba dopravního prostředku, např. betonovacího koše, čerpadla,
dopravního pásu nebo skluzného žlabu, na druhu staveniště, výkonu betonování,
dopravní výšce a přepravní vzdálenosti.

				

Doprava betonu pomocí betonovacích košů

ZEDNÍK 1 – BETONÁŘSKÉ PRÁCE

Beton může být dopravován na místo betonování i čerpadly. Čerpadla na betonovou
směs jsou umístěna zpravidla na podvozku nákladního automobilu a jsou vybavena
hydraulicky pohyblivými dvou až třídílnými výklopnými výložníky. Doprava čerpadly na
betonovou směs vyžaduje speciální složení betonu. Čerpaný beton musí dobře držet
pohromadě, na povrchu se nesmí separovat voda, beton se musí dát dobře tvarovat
a musí vykazovat stejnorodou konzistenci.

Čerpání betonu

Čerpadlo na
betonovou směs
na podvozku
nákladního
automobilu

Beton s velkým obsahem vody není pro čerpaný beton vhodný, protože vlivem tlaku
čerpadla může docházet k jeho rozměšování a k ucpání potrubí. Ztekucovače nebo
superztekucovače betonu zlepšují čerpatelnost a usnadňují betonování. Kromě toho
způsobí snížená hodnota vodního součinitele menší náchylnost ke vzniku trhlin betonu.
Kamenivo do betonu by mělo mít maximální velikost zrn 32 mm a tvar zrn co nejkulatější.
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BETONOVÁNÍ
Jakmile je betonová směs dopravena na místo, začíná betonování stavebního dílu
a zhutňování. Aby se zabránilo přerušování provozu, musí být přezkoušena funkčnost
všech strojů a přístrojů. V případě větších úseků betonování je nutno připravit náhradní
techniku.
Při betonování stěnových stavebních dílů by měl být beton nanášen vodorovně
v přibližně stejně silných vrstvách. Tloušťka násypných vrstev závisí na druhu
zhutňovacích přístrojů. V případě ponorných vibrátorů činí max. 500 mm, u příložných
vibrátorů pak max. 200 mm.

Betonování a zhutňování

Betonování by mělo probíhat směrem od zhutněného betonu, protože jinak dojde
k uzavření vzduchu a rozměšování. U plochých stavebních dílů, jako například stropů, se
na závěr povrchová plocha vyhladí.

ZEDNÍK 1 – BETONÁŘSKÉ PRÁCE

Vyhlazování betonové plochy (křídlová hladička, dřevěné hladítko)

Během betonování je třeba dávat pozor na to, aby nedošlo k pohybu výztuže, uvolnění
ukotvení a pohybu bednění.
Vyklenuté nebo obloukovité stavební díly musí být betonovány symetricky od patek
a podpěr k vrcholu oblouků, aby nedošlo k deformaci bednicí formy.
Vzhledem k nebezpečí rozměšování by měla betonová směs co nejopatrněji klouzat do
bednění. Při betonování by beton neměl prudce narážet do stěn a podpěr.
Výška pádu by měla být co nejmenší, aby se beton nerozměšoval. Žlaby a rozvodné
hadice od čerpadel je nutno vést co nejkratší cestou. Je-Ii výška pádu větší než dva metry,
je nutno použít trouby nebo soustavy trub, aby se zabránilo rozměšování betonu.

Aplikování betonové směsi
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Pracovní spáry
Není-Ii možné betonovat stavební díl v jedné pracovní operaci, je nutno naplánovat
pracovní spáry. Tyto spáry musí být vyrobeny tak, aby zaručovaly pevné a těsné
spojení mezi starým a novým betonem, které spolehlivě přenese síly. Takového spojení
lze dosáhnout pomocí spojení na ozub, zazubením nebo pomocí dilatačních spár.
K zhotovení dilatačních spár se používají pásy z PVC nebo z umělého kaučuku a lisované
těsnicí hadice. Zešikmení spáry, především u základů, se nedoporučuje, protože hrozí
nebezpečí usmyknutí. Plochu spáry je třeba zdrsnit a jemnou cementovou vrstvu a volné
části betonu odstranit. Jestliže se musí přibetonovávat na suchý, starší beton, musí být
tento předem dostatečně dlouho zvlhčen, aby nebyla odebírána novému betonu voda.
V okamžiku přibetonování by měl být povrch staršího betonu již sušší a mít ještě matný
lesk. Vyčnívající spojovací výztuž je nutno důkladně očistit od zbytků betonu, aby bylo
zaručeno dokonalé spojení s čerstvým betonem.

ZHUTŇOVÁNÍ
Nejdůležitější vlastnosti zatvrdlého betonu, jeho pevnost v tlaku a vodotěsnost, závisí
na dobrém zhutnění. V případě železobetonu musí být výztuž uzavřena v betonu bez
jakýchkoli dutin, aby byla zaručena ochrana proti korozi.
Předpokladem dobrého zhutnění je takové složení betonu, kdy menší součásti vyplní
dutiny mezi většími zrny a cementová malta obklopí strukturu zrn. Kromě toho musí
být ještě k dispozici dostatek cementové malty, aby mohly být uzavřeny zbývající
dutiny. Možnost zhutnění betonu je omezena. Beton, který obsahuje 1 až 2 % jemně
rozptýlených vzduchových pórů, je dokonale zhutněný.

Zhutňovací přístroje a zařízení
Zhutňovací přístroje vyvozují mechanické vibrace, které jsou přenášeny do čerstvého
betonu. Vibrace jsou vyvolány odstředivou silou, přičemž hmota rotuje v určité
vzdálenosti od těžiště přístroje vyvolávajícího vibrace.
Pohon zhutňovacích přístrojů zajišťují spalovací a pneumatické motory nebo
elektromotory. Podle způsobu použití se rozlišují ponorné vibrátory, příložné vibrátory,
povrchové vibrátory (vibrační desky) a pěchy.
Při použití elektrických zhutňovacích přístrojů jsou nutná ochranná opatření.

Proces zhutňování
Aby se zvětšila pevnost hotového betonu, musí se betonová směs po uložení do bednění
rovnoměrně ve všech částech konstrukce zhutnit. V závislosti na konzistenci se beton
zhutňuje různými způsoby.
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Dusání pomocí strojních nebo ručních pěchů se používá u zavlhlého a tuhého betonu.
Předpokladem pro použití strojních pěchovadel jsou poměrně velké rozměry průřezů
stavebních dílů, které nejsou vyztuženy vůbec nebo jen málo. Dusá se po vrstvách.
Hotová, zhutněná vrstva by neměla být silnější než 150 mm. Dusání může být ukončeno,
jakmile je beton měkký a jeho povrch je uzavřen.

							

Vibrační pěch

Vibrováním se zhutňuje málo měkký (plastický) beton. Při zhutňování ponorným
vibrátorem se ponoří hlavice ponorného vibrátoru do čerstvě nabetonované vrstvy.
Vibrace se přitom šíří kruhovitě. Hlavice klesne do betonu vlastní váhou a při pomalém
vytahování se místo ponoru uzavře.
Velikost vibrátoru musí odpovídat rozměrům stavebního dílu a vzdálenosti výztuže.
Velké vibrátory nelze použít u úzkého bednění, protože by vznikající síly bednění od sebe
roztlačily. Jestliže jsou vzdálenosti výztuže malé, musí mít hlavice ponorného vibrátoru
malý průměr a vzdálenosti míst ponoru se musí odpovídajícím způsobem zmenšit.

Ponorný vibrátor
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Propichováním se zhutňuje především velmi měkký a tekutý beton, který nesmí být
zhutňován běžnými vibrátory, protože hrozí nebezpečí rozměšování. Tekutý beton, který
musí mít poměrně velký podíl jemné malty, musí být propichován již během ukládání do
bednění, aby úplně zmizely veškeré vzduchové bubliny a dosáhlo se stejnoměrné hutné
struktury.
Příložné vibrátory se používají při výrobě betonových prefabrikátů v betonárkách.
Zhutněná vrstva je přibližně 250 mm, proto je tento způsob hutnění vhodný pro
štíhlé stavební díly, jako např. stěny, trámy a stavební díly s kvalitními pohledovými
betonovými plochami. Příložné vibrátory se připevňují zvenčí na bednění. Jako nosič
vibrátoru slouží bednicí vzpěry, protože nejlépe rovnoměrně rozvádí vibrace. Příložné
vibrátory musí působit kolmo k hlavní výztuži. Vzdálenost příložných vibrátorů se řídí
jejich velikostí, složením betonu a způsobem bednění. Aby začalo celé bednění vibrovat,
neměla by být vzdálenost větší než 1,5 m. Jeden příložný vibrátor by měl připadnout na
2,0 až 4,0 m2 bedněné plochy. Beton v bednění by měl být tužší, než je tomu v případě
použití ponorných vibrátorů.

					

Příložný vibrátor

Pokyny při zhutňování ponorným vibrátorem:
• Beton se musí stejnoměrně rozmístit, pak zhutnit.
• Hlavice ponorného vibrátoru se musí rychle ponořit a vést svisle. Zhutňuje se tak
dlouho, až nevystupují vzduchové bubliny a až se vytvoří v místě hutnění rovná
kruhovitá plocha.
• Hlavici ponorného vibrátoru musíme pomalu vytahovat, aby se mohla vytvořit
uzavřená povrchová plocha, na které se vyloučí nepatrné množství cementového
mléka.
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• Vzdálenost míst ponoru je třeba volit tak, aby nezůstaly nezhutněné ostrůvky. Jako
přibližné pravidlo platí: u přístrojů střední výkonnosti by vzdálenost míst ponoru v cm
neměla být větší než průměr hlavice ponorného vibrátoru. V praxi je vzdálenost 500 až
600 mm označována jako horní hranice.

Vzdálenost míst ponoru

50 až 60 cm

50 až 60 cm

• Příliš dlouhé vibrování může vést k rozměšování betonu.
• Hlavice ponorného vibrátoru se může přiblížit max. 100 až 200 mm k bednění.
Bednění by totiž mohlo také začít vibrovat a došlo by k rozměšování betonu v blízkosti
tvarovací formy bednění. Důsledkem toho by se povrch betonu stal nerovnoměrným,
což je především u pohledového betonu nežádoucí.
• Vibrátory se nesmí vést proti výztuži, protože by mohlo dojít k poškození hlavice
ponorného vibrátoru. Kromě toho by se beton mohl částečně oddělit od výztuže, což
by bylo okamžitě patrné z vylučování vody v bezprostřední blízkosti výztužné oceli.
• U stavebních dílů, kde je beton ukládán po více vrstvách, např. u stěn, je nutno
vibrovat následnou vrstvu nejpozději po uplynutí jedné hodiny. Vibrátor se musí
ponořit 100 mm až 200 mm do již zhutněné vrstvy. Tím dojde ke spojení řídké malty
spodní zhutněné vrstvy s novou násypnou vrstvou, čímž se zajistí dobré spojení vrstev.
• Násypné výšky je třeba sladit s výkonností ponorného vibrátoru. V případě vibrátorů
se středním výkonem, které jsou zpravidla používány na běžných staveništích, se
násypná výška pohybuje mezi 400 a 600 mm.
• Čerstvý beton může být dohutňován. Tak lze uzavřít dutiny pod vodorovně
umístěnými výztužnými pruty a trhliny z poklesu a vysychací trhliny. Dohutňování
je možné jen tak dlouho, dokud je beton plastický. Po vytažení hlavice ponorného
vibrátoru se plocha opět uzavře.
• Po ukončení vibrování je nutno vibrátor z betonu vyjmout a teprve potom vypnout.
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ZÁVĚREČNÉ OŠETŘENÍ BETONU
Čerstvě uložený a zhutněný beton musí být ošetřen a chráněn před škodlivými vlivy, aby
se docílilo požadovaných vlastností zatvrdlého betonu. To platí nejen pro oblast blízkou
povrchu, ale i pro vnitřní část betonovaných stavebních dílů.
Proti dešti, slunci a mechanickému poškození se beton chrání kryty (rohožemi, fóliemi,
lepenkou, stříškami).
Nejdůležitějším opatřením je ochrana proti předčasnému vyschnutí. Např. působením
silného slunečního záření nebo silného větru ztratí čerstvý beton předčasně svou
vlhkost, což má negativní dopad na vývoj pevnosti betonu a hrozí nebezpečí, že na
povrchu začnou vznikat trhliny ze smrštění, které mohou pokračovat až do vnitřní části
konstrukce. Tyto trhliny snižují pevnost a vodotěsnost betonu, stejně jako odolnost
proti povětrnostním vlivům a chemikáliím. Mimoto má betonová plocha silný sklon ke
sprašování. Vzniku trhlin zabráníme kropením povrchu betonu po dobu 7 až 14 dnů.
Stejně tak musí být chráněny čerstvé betonové plochy, které byly odbedněny, před
deštěm, a to nejméně po dobu 4 dnů po uložení. Na beton se opatrně rozloží asfaltová
lepenka.
Čerstvý beton se musí chránit před nepříznivými účinky mrazu. Během betonáže a 4 dni
po betonáži musí být průměrná teplota vzduchu nejméně 5 °C pro betony s cementy
třídy 42,5 a vyššími, 8 °C pro betony s cementy nižších tříd. Před nežádoucím vlivem
mrazu ochrání beton izolační rohože.
Tuhnoucí a tvrdnoucí beton nesmí být dále vystaven otřesům, nárazům a jiným
škodlivým vlivům.
Se závěrečným ošetřením betonu by se mělo začít okamžitě po zabetonování.

Opatření pro závěrečné ošetření:
• pokrytí vlhkými kryty,
• stejnoměrné zvlhčování (ne stříkání) nepříliš studenou vodou,
• udržování vlhkosti dřevěného bednění,
• ochrana ocelového bednění před silným slunečním zářením,
• zakrytí izolačními rohožemi,
• zakrytí fóliemi z umělé hmoty,
• nanesení prostředků, které vytvoří ochranný film,
• ponechání čerstvého betonu v bednění po celou předepsanou dobu bednění.
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Opatření závěrečného ošetření zabrání:
• předčasnému vyschnutí, především vlivem slunečního záření a větru,
• vysokému vnitřnímu teplotnímu spádu,
• nízkým teplotám nebo mrazu v betonu a rychlému ochlazení v prvních dnech po
betonování,
• vymývání působením deště a tekoucí vody,
• otřesům (způsobeným např. předčasným odbedněním, silným dopravním provozem),
které vedou ke vzniku trhlin, a mohou tak negativně ovlivnit spojení mezi výztuží
a betonem.
Opatření závěrečného ošetření betonu mohou být aplikována jednotlivě nebo
dohromady.

Doba trvání závěrečného ošetření
Minimální doba ošetření je závislá na poloze stavebního dílu (vnitřní nebo venkovní
stavební díl), na okolní teplotě, na podmínkách vysychání (sluneční záření, relativní
vlhkost vzduchu) a na vývoji pevnosti podle použitého druhu cementu a hodnotě
vodního součinitele.
Trvání způsobu ošetřování musí být funkcí vývoje vlastností betonu v povrchové vrstvě.
Pro betony vystavené působení suchého prostředí (betonové konstrukce uvnitř budov)
musí být nejkratší doba ošetřování 12 hodin za předpokladu, že doba tuhnutí není delší
než 5 hodin a teplota povrchu betonu se rovná 5 °C nebo je vyšší.

BETONOVÁNÍ PŘI CHLADNÉM POČASÍ A MRAZU
Pokud se musí betonovat při chladném počasí, kdy průměrná denní teplota klesá pod
+5 °C, či dokonce pod bod mrazu, je třeba používat cement s vyšším hydratačním teplem
a o třídu vyšší než za běžných podmínek. Dále je třeba přidávat do betonu přísady
urychlující tuhnutí nebo zabraňující promrznutí. Nejúčinnějším opatřením pro betonáž
v zimě je ohřev záměsové vody. Při nízkých teplotách tvrdne beton pomaleji než při
teplotách středních. Proto potřebuje např. beton, který je uložen při 5 °C, přibližně
dvojnásobnou dobu, než dosáhne stejné pevnosti, jakou má beton, který je uložen při
teplotě 20 °C.
Klesne-Ii teplota pod bod mrazu, zastaví se proces hydratace. Kromě toho se voda vázaná
v čerstvém betonu po vícenásobném střídání mrazu a tání roztahuje. Následkem je
uvolnění struktury, ztráta pevnosti betonu a odlupování. Je-Ii beton již do takové míry
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vytvrzen, že jeho pevnost v tlaku činí více než 5 N/mm2, je vůči jednorázovému zmrznutí
dostatečné odolný. Začátek odbedňovování je ovšem nutno prodloužit o dobu, během
které klesla teplota betonu pod 0 °C. Proto se musí dbát, aby beton tuhnul právě při
nízkých teplotách plynule. K jeho promrznutí může dojít teprve tehdy, kdy vykazuje
dostatečnou pevnost. Beton se musí měsíc chránit před sněhem a deštěm a během první
zimy nesmí přijít do styku s rozmrazovacími solemi.
Při opatřeních k zahřívání betonu, vyjma zahřívání teplou párou, nesmí teplota překročit
+30 °C. Teplota čerstvého betonu tedy musí činit nejméně +5 °C a nesmí překročit +30 °C.
Teploty betonu nad +30 °C vedou k rychlému vytvrzení a ztuhnutí, důsledkem je špatná
zpracovatelnost, velké smršťování, příliš vysoká počáteční pevnost a příliš nízká konečná
pevnost.

K ochraně čerstvého betonu je nutno používat následující opatření:
• Záměsovou vodu, příp. kamenivo je třeba zahřát. Nikdy nepoužívat zmrzlé
kamenivo!
• Doporučuje se používat cementy s vyšší pevnostní třídou. Tyto druhy rychleji
tvrdnou a vyvinou více tepla než cementy s nižšími třídami pevnosti.
• Obsah cementu za účelem urychlení vývoje pevnosti je třeba zvýšit.
• Vodní součinitel nutno snížit. Snížení vede k rychlejšímu tuhnutí a tvrdnutí za
současně většího vývinu tepla.
• Ve zvláštních případech se používají urychlovače tuhnutí (BE) po předchozí zkoušce
způsobilosti. U předpjatého betonu je zakázáno používat urychlovače tuhnutí
s obsahem chloru.
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Opatření při přepravě betonu a betonování:
• Dopravní prostředky je nutné izolovat proti ztrátám tepla. Nedoporučuje se
používat dopravní pásy a otevřené žlaby.
• Předehřátý beton pokud možno ukládat do předehřátého bednění a ihned zhutnit.
• Plochy bednění a výztuže očistit od sněhu a ledu, např. teplým vzduchem nebo
hořákem, nikdy nepoužívat paprsek vody.
• Betonovat se nesmí na zmrzlé stavební díly nebo zmrzlý terén.
• Teplotu betonu je třeba první tři dny udržovat pokud možno na +10 °C. Sousední
prostory je nutno vytápět.

BOZP při betonářských pracích:
• O provádění a kontrole betonových konstrukcí pojednává norma ČSN 73 2400. Ze znění normy vyplývají také
základní požadavky na dodržování technologické kázně a bezpečné práce.
• Při přemisťování nebaleného cementu do zásobníků a dále na místo odběru musí být zaručena bezprašnost.
Při vyšší koncentraci cementového prachu musí být pracovníci vybaveni osobními ochrannými prostředky. Při
manipulaci s chemickými přísadami musí být učiněna taková opatření, aby se zabránilo popálení a poleptání
pracovníků a vzniku kožních, popřípadě i plicních chorob.
• Nejčastější úrazy jsou způsobovány neodborným zacházením se stroji a elektrickým proudem. Míchačky betonu
musí být řádně uzemněny a přívod energie musí odpovídat platným předpisům.
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• Je-li nutno vstoupit pod zdvižený násypný koš míchačky, musí být koš v horní poloze zajištěn brzdou a spojkou
a kromě toho vzpěrou nebo řetězem. Přívod elektrické energie musí být vypnut, vypínač zajištěn a opatřen
tabulkou „Nezapínej – na zařízení se pracuje“. Stejně tak se musí postupovat při opravě nebo čištění
míchacího bubnu, převodů a dalších příslušenství míchačky.
• Pro dopravu betonové směsi kolečky nebo japonkami na místo uložení se musí zbudovat bezpečné a dosti široké
komunikace. Zvláštní pozornost zaslouží doprava betonové směsi čerpadly. Systém potrubí musí být těsně
uzavřen a přezkoušen tlakem, místo ukládání směsi se musí spojit signalizací s obsluhou čerpadla.
• Při betonování se neustále sleduje stav bednění, popřípadě podpěrné konstrukce. Celý průběh betonování
a tvrdnutí betonu včetně podmínek povětrnosti zaznamenává stavbyvedoucí do stavebního deníku.

Nejčastější příčiny úrazů elektrickým proudem:
• Záměna fázového a ochranného vodiče při neodborné opravě nebo připojení,
• Vytržení přívodní šňůry nešetrnou obsluhou,
• Prodření nebo proseknutí šňůry na holý vodič hlavně tam, kde šňůra není chráněna před mechanickým
poškozením (přejížděním, uzlováním, odíráním).

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Vyjmenujte složky, z nichž se vyrábí betonová směs.
Jaký je postup betonování?
Popište způsoby zhutňování betonové směsi podle stupně zpracovatelnosti.
Vyjmenujte způsoby ošetřování betonu.

Pracovní úkoly:
1. Žák namíchá ve stavební bubnové míchačce betonovou směs předepsané konzistence a třídy.
2. Žák provede betonáž podkladního betonu včetně zhutnění.
3. Žák navštíví s učitelem odborného výcviku betonárku.
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Shrnutí
Tato kapitola vysvětluje účel betonářských prací, přípravu betonové směsi a uvádí,
které přísady se mohou do betonové směsi přidávat. Dále se seznámíme s výrobou
betonové směsi, její dopravou, uložením a zhutňováním. Neméně důležitá je zmínka
o betonování při chladném počasí či mrazu.
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8 ZAKLÁDÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB
Účelem zakládání staveb je zajištění stability stavebního díla a zabránění jeho
nerovnoměrnému sedání. Zatížení vyvolané stavebním dílem se přenáší přes nosné
stěny do základů stavby, odtud přes vodorovnou základovou spáru do základové
zeminy. Základy mohou zatížení do základové zeminy přenášet buď plochou, nebo
pomocí nosných sloupů (pilotů). Podle toho základy rozdělujeme na plošné a hlubinné.

Základy přenáší různé typy zatížení. Podle proměnnosti v čase se rozeznávají:
• stálá zatížení G:
–– působí po celou dobu trvání konstrukce, jejich velikost, poloha i směr se v čase
nemění,
–– jsou zapříčiněna vlastní tíhou konstrukce, zemním a horninovým tlakem,
předpětím,
• nahodilá zatížení Q:
–– nepůsobí po celou dobu trvání konstrukce,
–– jejich velikost, poloha i směr se může v čase měnit,
–– dělí se na užitné (provoz a vybavení, stroje a zařízení, skladovaný materiál atd.),
klimatické (sníh, vítr, námraza, klimatické teploty) a vynucené přetvořením
(od provozních teplot, smršťováním a dotvarováním betonu, poddolováním
a poklesem podpor),
• mimořádná zatížení A:
–– se vyskytují jen ve výjimečných případech, obvykle v důsledku katastrofických
událostí,
–– mohou být zaviněna zemětřesením, výbuchem, havárií technologického procesu.

CHARAKTERISTIKA ZÁKLADŮ
Zakládání staveb je obor, který se zabývá posouzením a návrhem vhodné základové
konstrukce objektu. Tvar a uspořádání základových konstrukcí jsou ovlivněny zejména
konstrukčním systémem zakládané stavby a kvalitou základové zeminy.
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Rozdělení základových konstrukcí
Plošné základy přenáší zatížení do podloží přes větší základovou plochu. Dělí se na:
• základové pásy – používají se pod stěny a ŽB sloupy (materiál: lomový kámen, PB
a ŽB),
• základové patky – navrhují se pod sloupy z PB a ŽB (materiál: PB nebo ŽB),
• základové rošty – používají se pod ŽB sloupový systém (materiál: ŽB),
• základové desky – mohou se používat jak pod stěny, tak pod sloupy (materiál: ŽB).
Hlubinné základy se používají v případě, že únosná vrstva je ve velké hloubce. Dělí se
na:
• piloty – mohou být dřevěné, z PB nebo ŽB,
• šachtové pilíře – jsou to piloty o průměru větším než 0,6 m,
• studně,
• kesony – se používají pro zakládání pod hladinou vody.

Plošné základy
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Hloubka založení plošného základu
Nezámrznou hloubkou označujeme takovou hloubku pod povrchem, o které bezpečně
víme, že v ní zemina již nepromrzne.
U základů na úrovni upraveného terénu je nezámrzná hloubka stanovena podle druhu
zeminy takto:
• u běžných základových půd (hlinitopísčité a písčitohlinité) na 0,8 m,
• u jílovitohlinitých půd na 1,0 m,
• u smrštivých jílů na 1,4 m.
Pokud jsou základy až pod úrovní podzemního podlaží, bude postačovat hloubka
založení 0,6 m. Pokud statický výpočet stanoví hloubku větší, musí projektant navrhnout
hloubku založení větší.

PLOŠNÉ ZÁKLADY
Plošné základy rozdělujeme podle tvaru na pásy, patky, desky a rošty. Podle použitého
materiálu je dělíme na betonové, z kamene a železobetonové. Použití plošných základů
je tam, kde je dostatečně únosná základová půda.

Základové pásy
Průběžné zdi masivních staveb se obvykle zakládají na základové pásy. Protože pásy
nejsou izolovány proti zemní vlhkosti, volí se materiál, který je odolný vůči účinkům
vlhkosti (lomový ložní kámen, prostý beton, prokládaný beton a výjimečně při větších
šířkách železobeton). Kromě železobetonových pásů se základové pásy zpravidla
zhotovují bez bednění, přímo do vykopané rýhy.
Železobetonové pásy jsou vhodné tehdy, je-li šířka základové spáry větší než
trojnásobek až čtyřnásobek tloušťky nadzákladového zdiva. Roznášecí úhel se volí okolo
30°. Železobetonové pásy se bední do bednění, které je na podkladové mazanině o min.
tloušťce 50 mm.
Šířka pásů je závislá na zatížení, která se přenášejí do základové půdy, a na vlastnostech
základové zeminy (stanoví se statickým výpočtem).
Výška pásu se obvykle odvozuje z převislé části pásu tak, aby nedošlo k jeho zlomení
nebo usmýknutí reakcí zeminy. Pro návrh výšky se uvažuje roznášecí úhel alfa – α
(viz následující obrázek).
Tvar základových pásů může být obdélníkový, lichoběžníkový, stupňovitý, deskový
a žebrový. U pásů větších výšek navrhujeme pásy vícestupňové, u menších výšek
jednostupňové.

ZEDNÍK 1 – ZAKLÁDÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB

A

B

D

C

E

Tvary základových pásů:
A) obdélníkový, B) lichoběžníkový, C) stupňovitý, D) deskový, E) žebrový

Základové patky
Pro založení skeletových konstrukcí se navrhují většinou základové patky. Půdorys
patky je čtvercový nebo obdélníkový (výjimečně kruhový). Podle výšky se rozlišují patky
jednostupňové nebo vícestupňové. Patky se zhotovují obvykle z prostého betonu nebo
ze železobetonu. Roznášecí úhel se volí stejně jako u základových pásů.
U vícestupňových patek z prostého betonu, do nichž jsou zakotveny monolitické
železobetonové sloupy, se na horní díl používá kvalitnější beton, spodní díly mohou být
zhotoveny z betonů méně kvalitních.
A

B

C

D

ŽELEZOBETON

KOTEVNÍ
PRUTY

BETON

PODKLADNÍ
BETON. VRSTVA

Tvary základových patek:
A) obdélníková patka s kotevními pruty, B) patka lichoběžníková, C) patka obdélníkového tvaru
dvoustupňová, D) patka obdélníkového tvaru vícestupňová – kombinace prostý beton železobeton

Patky montovaných skeletů jsou zpravidla prefabrikované. Mohou být s kalichem, do
kterého se vkládá sloup, nebo plné s ocelovými trny, ke kterým se sloup přivaří.
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A

B

Prefabrikované patky A) montovaná plná patka, B) montovaná patka s kalichem

Základové rošty
Je to soustava navzájem kolmých základových pásů. Základové rošty se navrhují
pro skeletové konstrukce založené na nestejnoměrně stlačitelných zeminách
v poddolovaném území apod. Železobetonové pásy roštů mají převážně jednoduchý
obdélníkový průřez. Při větší výšce pásu je však vhodnější tvar obráceného písmene T
(žebrový).

Tvary základových roštů:
A) jednostupňový obdélníkový základový pás, B) stupňovitý základový pás
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Základové desky
Základová konstrukce ze základových desek zaujímá půdorysný rozsah celé stavby.
Princip základové desky je obdobný stropní konstrukci. Je to v podstatě obrácená stropní
konstrukce namáhaná reakcí základové zeminy.
Základové desky se navrhují u staveb, kde je základová spára trvale pod hladinou spodní
vody, u málo únosných zemin a u staveb výškových.
U stěnových systémů staveb se většinou navrhují nejjednodušší železobetonové
základové desky s konstantní výškou 0,6 až 1,2 m.
U skeletových konstrukcí se při větší hloubce traktů volí kombinace železobetonových
desek a trámů nebo se desky v místech sloupů zesilují hřibovými hlavicemi.

Základová deska:
A) s konstantní tloušťkou, B) zesílená hřibovými hlavicemi, C) žebrová konstrukce
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Technologie zhotovení základových pásů
Pro zhotovení základových pásů musíme provést tyto kroky technologického postupu:
• Zkontrolujeme základovou spáru a případné nečistoty (hroudy zeminy) odstraníme.
• Do stavební rýhy provedeme dřevěné bednění pro prostupy kanalizačního potrubí.
• Dno výkopu vysypeme štěrkem (tl. 10 až 20 cm).
• Do rýhy se vloží podle projektové dokumentace zemnící pásek, který se vytáhne nad
terén.
• Pro část základu, která bude nad úrovní terénu, provedeme bednění.
• Betonovou směs dopravíme domíchávačem na místo stavby.
• Betonovou směs můžeme vpouštět do stavební rýhy přímo z domíchávače nebo
pomocí čerpadla.
• Beton nesmí do výkopu padat z velké výšky, aby nedošlo ke změně konzistence
betonové směsi.
• Během betonáže směs betonu hutníme ponorným vibrátorem.
• Výšku betonu kontrolujeme pomocí stavebních laviček.
• Povrch betonové směsi srovnáme dřevěnou deskou do roviny.

HLUBINNÉ ZÁKLADY
Hlubinné základy jsou vhodné tehdy, je-li únosná základová zemina ve větší hloubce
a plošné základy by nebylo ekonomické nebo vůbec možné realizovat.
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Podstatou hlubinného zakládání je přenést zatížení stavbou pomocí železobetonového
základového překladu nebo bloku do sloupů nebo pilířů (pilot, studní, šachtových
pilířů apod.), které jsou vetknuty do únosné zeminy nebo jsou o únosnou zeminu
opřené. V některých případech, kdy na úroveň únosné zeminy nelze z ekonomických
nebo provozních důvodů sloup opřít, se zřizují tzv. piloty plovoucí, které zatížení stavbou
předávají zemině třením mezi pláštěm a zeminou (jejich povrch nesmí být hladký).

Základy hlubinné:
A) piloty osamělé, B) piloty skupinové, C) piloty opřené, D) piloty vetknuté, E) piloty plovoucí,
F) mikropiloty

Piloty a pilotové rošty
Piloty jsou tyčové prvky nejčastěji kruhového průřezu, a to buď opřené, nebo plovoucí,
které přenášejí zatížení stavbou do základové zeminy.
Rozdělení podle materiálu:
• dřevěné – použití u provizorních staveb (borovice, modřín),
• ocelové – používají se nosníky „I“ se širokými konci (vhodné do štěrkopískové zeminy),
• železobetonové – lze je použít i do mokrého prostředí (monolitické i prefabrikované).
Rozdělení podle statického působení:
• osamělé piloty – piloty se vzájemně neovlivňují (jejich vzdálenosti v řezu jsou větší jak
šestinásobek průměru piloty),
• skupinové piloty – piloty se vzájemně podílejí na přenášení zatížení (jejich vzdálenosti
v řezu jsou max. 2,5násobek průměru piloty, min. však 0,7 m).
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Piloty předem připravené – vháněné
Tato technologie se používá u dřevěných, ocelových a železobetonových
prefabrikovaných pilot, které se do země zarážejí beraněním.
Piloty prováděné na místě – předražené
Použití u železobetonových monolitických pilot. Provádí se pomocí beranice, betonové
zátky a beranidla, kterým piloty vyhloubíme a následně vybetonujeme.
Systém FRANKI:
• výpažnice uzavřená betonovou zátkou se beraní do země,
• po dosažení únosného podloží vsypeme do výpažnice cca 1 m betonové směsi,
• výpažnici zavěsíme na lana a beranidlem vyrazíme zátku a udusáme ji – vznikne pata
piloty,
• pilotu betonujeme za současného vytahování výpažnice (výpažnice musí být vždy
ponořená alespoň 1 m v betonové směsi),
• po vybetonování necháme beton uzrát.
Výhoda tohoto systému spočívá ve větší únosnosti piloty v důsledku rozšíření paty piloty
a třením o nerovný plášť piloty.
Systém SIMPLEX se provádí obdobně jako předchozí, jen místo betonové zátky se
používají litinové botky.
Piloty prováděné na místě – vrtané
Této technologie se používá při zakládání na hranici souseda a ve stísněných
podmínkách. Provádí se buď na sucho pomocí vrtáku, nebo pomocí šnekového vrtáku
s výplachem. Jako pažení se používá ocelová výpažnice nebo bentonitová suspenze.

Technologie zhotovení pilot
Pro zhotovení pilot musíme provést tyto jednotlivé kroky technologického postupu:
• Trouba podle velikosti piloty zavěšená na jeřábu se nasměruje a ustaví v pozici piloty
a vibrací se vpravuje do zeminy.
• Svislost posunu trouby do zeminy se v průběhu práce kontroluje ve dvou kolmých
směrech a poloha trouby se udržuje pohybem jeřábového výložníku.
• Po dosažení hloubky navrtávání se uzavře vzduchový ventil.
• Trouba se včetně zeminy uvnitř trouby vytáhne mimo vrt a vyprázdní se.
• Po vyprázdnění zeminy z trouby se na konec trouby osadí zátka se ztraceným hrotem
a trouba se znovu zasune do vrtu.
• Betonová směs se vhání do trouby a za vibrace se trouba postupně tak, jak postupuje
betonáž, vytahuje.
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• Po úplném vytažení trouby se betonová směs v pilotě v horní části zhutní vibrátorem.
• Do zhutněného betonu se vtlačí spojovací pruty výztuže pro spojení piloty se
základem.

Šachtové pilíře
Šachtové pilíře jsou válcová nebo hranolová tělesa o průměru větším jak 0,6 m
(u obdélníkových menší strana více jak 0,6 m). Používají se v případě, kdy vychází větší
počet menších pilot. Provádějí se nejčastěji ze železobetonu do hloubky 6 m. Provádí se
buď jako vrtané, nebo jako kopané.

Základové studny
Studny se obvykle navrhují při hloubce základové spáry větší než 5 m pod terénem.
Půdorysný tvar studny může být kruhový, mnohoúhelníkový, obdélníkový,
čtvercový apod. Největší průměr kruhové studny je 10 m a u pravoúhlé je největší
půdorysná plocha obvykle 50 m2.
Monolitický plášť studny
Plášť studně se po částech betonuje na povrchu stavební jámy a do země se spouští
podhrabáváním (klesá vlastní tíhou). Po dosažení únosné vrstvy se dno zabetonuje
a vnitřní část studně vyplní pískem, který se zhutní. Na takto vzniklé studni se poté
zhotoví klasický plošný základ.
Prefabrikovaný plášť studny
Prefabrikované studny se postaví do vyhloubené jámy (po úroveň hladiny podzemní
vody). V závislosti na druhu zeminy je zatlačovaná hrana studny opatřena břitem, který
usnadňuje postupné vnikání studny do podloží účinkem vlastní tíhy. Prefabrikované
skružové studny se při spouštění nastavují. Studny, které mají malou půdorysnou plochu,
mohou být zabetonovány.

1. krok – Osazení prefabrikované skruže
s břitem na terén.
2. krok – Postupné vytěžení zeminy
a kladení jednotlivých skruží na sebe.
3. krok var. A – Vybetonování volného
prostoru ve skružích.
3. krok var. B – Vybetonování dna,
zhutnění písku, horní část pro
vybetonování plošného základu.

Ukázka postupu provádění základových studní
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ZÁKLADY ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
Tvárnice zvané ztracené bednění patří do skupiny základového zdiva a nahrazují klasické
dřevěné bednění, které se dříve vyrábělo z dřevěných desek a vylévalo betonem.
Podstatou systému ztraceného bednění je vytvoření trvale zabudovaného bednění
pro nosnou betonovou výplň stěn a stropů. Základem jsou betonové tvárnice, které se
spojují na sucho a vylévají betonovou směsí.

Popis tvarovek ztraceného bednění
Dutinové tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu jsou vhodné pro: rychlé zhotovení
nosného i obvodového nezatepleného zdiva, nadezdívku základových pásů a stavby
opěrných zdí nebo plotů bez použití bednění.

a)

b)

d)

c)

e)

Prvky ztraceného bednění: a) BEST 15, b) BEST 20, c) BEST 30, d) BEST 40, e) BEST 50
zdroj: Archiv BEST, a. s.

Moderní technologie výroby zajišťuje vynikající vlastnosti tvarovek, zejména vysokou
pevnost, mrazuvzdornost, rozměrovou přesnost, minimální nasákavost, nehořlavost
a požární odolnost.
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Profil tvarovek je uzpůsoben pro vkládání vodorovného armování a tvar bočnic prvků
vytváří zámek, který urychluje samotnou realizaci a zjednodušuje její pracnost.
Prvky se kladou na vazbu, a to buď nasucho, nebo za použití maltové směsi, a poté se pro
zmonolitnění zalijí betonem, případně se konstrukce zpevní vodorovným nebo svislým
armováním.

Použití ztraceného bednění
Použití technologie ztraceného bednění se vyznačuje zejména značnou variabilitou. Lze
ji využít při stavbě rodinných domů, ale i jakýchkoliv jiných objektů od průmyslových
přes zemědělské stavby až po protihlukové bariéry. Hlavní předností systému je použití
pevného a energeticky nenáročného materiálu – betonu. Schéma vazby ztraceného
bednění:

zdroj: Archiv BEST, a. s.

Ztracené bednění se používá jako:
• základové i nadzákladové zdivo,
• podezdívky,
• opěrné zdi,
• oplocení,
• protipožární,
• hlukové bariéry.
V moderním stavebnictví se tento systém používá stále častěji zejména proto, že nabízí
rychlou, přesnou a snadnou výstavbu.
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Výhody ztraceného bednění
• vysoká pevnost,
• jednoduché, rychlé a přesné zdění,
• nemusí se provádět dřevěné bednění,
• úspora betonové směsi.
Tím však výčet výhod nekončí. Tyto tvárnice slouží jako ideální podklad pro natahování
omítek či hydroizolací, a to bez nutnosti provedení penetrace.
Technologický postup výroby zajišťuje velmi dobré technické vlastnosti výrobků, jejich
trvanlivost, rozměrovou přesnost, minimální nasákavost (což souvisí s vlhkostí zdiva)
a ekologickou nezávadnost. U všech druhů nabízených produktů je možné jejich
půlení, které se provádí naříznutím a běžným odklepnutím nebo odkrojením vidiovým
kotoučem.

zdroj: Archiv BEST, a. s.
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ZDĚNÍ V PRAXI
Tvarovky se kladou na vybetonovaný základový pás. Každá tvárnice je opatřena zámkem,
což jsou výstupky po stranách tvárnice, které do sebe při sestavování zapadají, a tudíž
nevzniká svislá spára, z čehož plyne úspora malty. Zdění se provádí převazbou na
sucho, což znamená, že tvárnice se na sebe poskládají o polovinu délky, rovněž bez
použití maltové směsi. Profil tvárnic je uzpůsoben pro vkládání ocelové výztuže jak ve
vodorovném, tak i ve svislém směru. Poté se tvárnice prolévají vhodnou betonovou
směsí v maximálně čtyřech řadách. Po zatvrdnutí betonu se pokračuje stejným
způsobem. Tím vzniknou betonové popřípadě železobetonové nosné konstrukce.

Konstrukční detail základu ztraceného bednění

Příčkovky
Při stavbě se neobejdeme ani bez nenosných tvárnic nazývaných příčkovky, které
jsou vyráběny ve dvou rozměrech. Využívají se pro zdění vnitřních dělicích nenosných
příček. Práce s nimi je podobná jako s tvárnicemi, při zdění se malta nanáší pouze ve
vodorovném směru, a protože jsou opatřeny zámky, svislé spárování odpadá.
Betonové výrobky jsou vyráběny špičkovou unikátní technologií na vibrolisu. K dosažení
požadovaných hodnot tepelného odporu je nutné použít vně zdiva tepelněizolační
systém s izolantem z desek pěnového polystyrenu či minerální vlny. Vícevrstvé zdivo
s betonovým nosným jádrem nabízí však vyšší tepelnou akumulaci při menší tloušťce
zdiva než cihelný zdicí základ. Spojení vysoké tepelné akumulace s tepelnou izolací
zajišťuje jedinečné podmínky tepelného komfortu v každém ročním období.

ZEDNÍK 1 – ZAKLÁDÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB

V létě příjemný chládek a v zimě naopak potřebné teplo. I tak se dá charakterizovat výše
zmíněný stavební systém. Tyto vlastnosti a také schopnost pohlcování venkovního hluku
a vysoká požární ochrana vytváří komfortní bydlení, které jistě ocení i příští generace.

Zakládání na hranici souseda
Při zakládání v blízkosti stávajícího objektu musíme základ navrhnout tak, aby
v podzákladí nedocházelo ke sčítání napětí – výslednici zatížení nového objektu se
snažíme konstrukčními metodami oddálit od stávajících objektů.
Způsoby řešení:
• konzolové vynesení štítu – část konstrukce, která bezprostředně sousedí se stávajícím
objektem, je postavena na konzole, která je vetknutá do základu v bezpečné
vzdálenosti od stávajícího objektu,
• podezdění – pokud je nový objekt ve větší hloubce, než je základová spára stávajícího
objektu, můžeme stávající základ podezdít do úrovně nového (jen při malých
výškových rozdílech),
• ustupující základ – základy jsou odstupňovány od sebe pod úhlem vnitřního tření
zeminy,
• podepření mikropilotami – základ nového objektu je opřen o skupinu mikropilot
(obdoba pilotových základů),
• založení na roštu nebo desce – nový objekt se založí na ŽB desce nebo roštu,
• použitím podzemní stěny po obvodě stavební jámy.
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Zpevňování základové půdy
Základové půdy se zpevňují:
• pro zvýšení pevnosti,
• pro zmenšení deformace (sedání),
• pro zmenšení propustnosti.
Nejpoužívanější metody zpevňování základové půdy:
Výměna neúnosné vrstvy odstraněním a nahrazením neúnosné vrstvy:
• zhutněným pískem,
• zhutněnou zeminou,
• zlepšenou zeminou (např. odstraněnou zeminu promísíme s cementem, zvlhčíme,
uložíme zpátky a zhutníme).
Injektováním zeminy:
• do základové půdy se pod tlakem vhání injektážní látka,
• jílové injekce (bentonit) – těsnění zemin proti průsaku,
• cementojílové injekce – zpevňují a zároveň utěsňují zeminu,
• cementové injekce – pro zpevnění základové půdy,
• chemické injekce – pro zpevňování jemných písků, kdy se v pórech zeminy vytvoří
nepropustná vrstva, která ucpe póry a stmelí zrna písčité zeminy.
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Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Vyjmenujte složky, z nichž se vyrábí betonová směs.
Jaký je postup betonování?
Popište způsoby zhutňování betonové směsi podle stupně zpracovatelnosti.
Vyjmenujte způsoby ošetřování betonu.

Pracovní úkoly:
1. Žák provede betonáž základového pásu výšky 1,1 m, šířky 0,8 m a délky 2 m.
2. Žák provede betonáž základové patky.
3. Žák pod vedením učitele odborného výcviku navštíví stavbu ve fázi provádění základů.

Shrnutí
Tato kapitola vysvětluje charakteristiku základů, rozdělení základových konstrukcí
apod. Žáci se naučí plošné základy, jejich rozdělení na základové pásy, základové
patky, základové rošty a základové desky. U těchto druhů základů se žáci naučí jejich
výšky, šířky, tvary apod. Dále se seznámíme s informacemi o hlubinných základech,
pilotech, šachtách a studnách. Poznáme technologii ztraceného bednění, která
se v dnešní době používá stále častěji. Je to velmi rychlá, jednoduchá a přesná
technologie zdění. Na konci kapitoly se ještě zmiňujeme o zpevňování základové
půdy.
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9 IZOLACE SPODNÍ STAVBY
Izolací spodních staveb rozumíme hydroizolace, tepelné izolace a izolace proti radonu.
Vhodná volba izolačních materiálů, vhodný projekt a dobře provedený technologický
postup zaručí, že budou chráněny stavební materiály i lidské zdraví.

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY
Návrh a provádění hydroizolací úzce souvisí se základovými konstrukcemi. Jejich
realizace je jednou z nejnáročnějších a nejdůležitějších stavebních konstrukcí chránících
spodní stavbu před účinky spodní vody a dalších vlivů okolního prostředí.

OCHRANA STAVEB PROTI VLHKOSTI
Vlhkost, která se dostává do stavebních konstrukcí, může negativně ovlivnit pevnost,
tepelněizolační vlastnosti a hygienické vlastnosti konstrukcí. Proto je chráníme proti
vodě a zemní vlhkosti.
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Při provádění základů řešíme jak vodorovnou, tak svislou izolaci.

a) Hydrofyzikální zatížení staveb
Na stavební objekty může působit voda:
• atmosférická – zahrnuje vlhkost z ovzduší a srážkovou vodu,
• povrchová – voda stékající po povrchu území a voda v tocích a nádržích,
• podpovrchová – zahrnuje zemní vlhkost, gravitační a podzemní vodu,
• provozní – vlhkost vznikající v objektu (prádelny, koupelny atp.).
Voda atmosférická a povrchová působí na nadzemní části stavby z vnější strany, voda
podpovrchová na spodní část stavby z vnější strany, voda provozní ovlivňuje stavební
konstrukci zpravidla z vnitřní strany.

b) Hydroizolační opatření přímá
• penetrace,
• injektáže,
• monofunkční hydroizolační materiály,
• impregnace povrchu těsnicími materiály.
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c) Hydroizolační opatření nepřímá
• výběr staveniště,
• tvar objektu nebo konstrukce,
• umístění objektu v prostředí,
• odvodnění či úprava prostředí,
• dispoziční řešení a povrchová teplota,
• průběh teploty v konstrukci.

ROZDĚLENÍ HYDROIZOLACÍ
Hydroizolační systémy dělíme na povlakové a nepovlakové.
Povlakové hydroizolace zahrnují:
• foliové systémy – zejména proti tlakové vodě,
• živičné izolace – zejména proti zemní vlhkosti.
Nepovlakové hydroizolace jsou například:
• nátěrové, nástřikové, stříkané izolace.

Foliové systémy
Uplatňují se zejména proti tlakové vodě. Plastové pásy se používají od 60. let.
Nejpoužívanějším materiálem jsou syntetické fólie PVC (měkčené PVC), TPO, LDPE, HDPE.
Fólie jsou velmi odolné proti agresivitě podzemních vod a proti radonu. Mají velkou
pružnost a hodí se k izolaci náročných konstrukcí.

Tlaková izolace
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Doporučená min. tloušťka fólií:
• zemní vlhkost – 0,6 mm,
• gravitační voda působící na vertikální plochy podzemí budov – 1,0 mm,
• gravitační voda působící na horizontální plochy podzemí budov – 1,5 mm,
• podzemní voda tlaková – 1,5 mm.

Zásady provádění:
• Pro provádění platí obdobné zásady jako u povlakové izolace z asfaltových pásů
probírané dále.
• Jedním z hlavních rozdílů je, že fólie se na podklad volně kladou a pouze se bodově
nebo liniově kotví (asfaltové povlaky jsou spojovány plnoplošně natavením).
V důsledku plošného spojení s podkladem jsou asfaltové povlaky citlivé na vznik
trhlin v podkladech.
• U fóliových systémů není hydroizolace ohrožena vznikem trhlin v podkladu.
• Nevýhoda však spočívá v riziku rozlévání vody mezi povlakem a podkladní konstrukcí
v případě lokální propustnosti fóliového povlaku (platí zejména při tlakové podzemní
vodě).
• Další výhodou je větší přípustné mechanické namáhání.
• K ochraně povlaků na vertikálních konstrukcích se nepoužívá postřik z cementové
malty, ale textilie nebo polotuhé desky PVC.
• Kouty a hrany stavebních konstrukcí se nemusí zaoblovat tak jako v případě
živičných izolací.
NÁŠLAPNÁ VRSTVA
MAZANINA Z CEMENTOVÉ MALTY ARMOVANÁ SÍTÍ
SEPARAČNÍ ASFALTOVÁ LEPENKA
TEXTILIE

DESKA Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU
FÓLIE Z MPVC TL. 0,6 MM
BETONOVÁ MAZANINA

NEPROPUSTNÉ PODLOŽÍ

Skladba hydroizolační konstrukce podlahy na propustném horninovém podloží
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NÁŠLAPNÁ VRSTVA
MAZANINA Z CEMENTOVÉ MALTY ARMOVANÁ SÍTÍ
SEPARAČNÍ ASFALTOVÁ LEPENKA
TEXTILIE

DESKA Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU
FÓLIE Z MPVC TL. 0,6 MM
BETONOVÁ MAZANINA

ŠTERKOPÍSKOVÝ NÁSYP

NEPROPUSTNÉ PODLOŽÍ

Skladba hydroizolační konstrukce podlahy na nepropustném horninovém podloží s trvalým odvodněním
základové spáry

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
OMÍTKA Z CEMENTOVÉ MALTY
TEXTILIE
FÓLIE Z MPVC TL. 1,0 MM
TVAROVANÁ DESKA Z POLOTUHÉHO PLASTU

Skladba hydroizolační konstrukce stěny při realizaci fóliového systému z vnější strany s ochranným
a drenážním pláštěm z desek z tvarovaného plastu (nopová fólie)

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
OMÍTKA Z CEMENTOVÉ MALTY
TEXTILIE
FÓLIE Z MPVC TL. 1,0 MM
TEXTILIE
DESKA Z EXTRUDOVANÉHO PĚNOVÉHO
POLYSTYRENU S DRÁŽKOVÁNÍM PŘEKRYTÝM
TEXTILIÍ NA VNĚJŠÍ STRANĚ

Skladba hydroizolační konstrukce stěny při realizaci fóliového systému z vnější strany s kombinovaným
ochranným a drenážním pláštěm z pěnového plastu v kombinaci s textiliemi (ochrana proti gravitační
vodě)
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Provádění hydroizolace v patě stěny
Na stěny se uchytí textilie pomocí kotevních pásů. K tomu účelu se používají pásky
z tuhého PVC nebo pásky z plechu. Kotevní a podkladní profily se umisťují na všechny
hrany, do všech koutů a do plochy stěny do vzdálenosti přibližně 2 m. K podkladu se
pásky kotví rozpěrnými nýty. Spojení mezi fólií a pásky se dosahuje horkovzdušně.
Propojení fólií se uskutečňuje tzv. zpětným spojem.

TEXTILIE
FÓLIE

Detail zpětného spoje fóliového povlaku v patě stěny po dokončení hydroizolační konstrukce

Živičné izolace
Mezi nejstarší hydroizolační hmoty používané ve stavitelství patří asfalty, které se dělí na:
• oxidované stavebněizolační asfalty – je to asfalt připravený pro hydroizolační účely
oxidací ropných surovin se vzduchem (používají se méně),
• modifikované asfalty – jde o asfalt, jehož vlastnosti byly při výrobě chemicky
upraveny např. pomocí kaučuku, síry, syntetických polymerů apod.,
• asfaltové hydroizolační suspenze a tmely – jedná se o tekuté materiály.
Mezi nejznámější živičné izolace patří asfaltové pásy, ty se nejčastěji používají při
izolaci spodní stavby. Dříve se vlepovaly do horké asfaltové hmoty, dnes se používají
asfaltové pásy natavitelné (zejména na bázi modifikovaných asfaltů) nebo asfaltové pásy
bezvložkové a samolepící.
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Dvousložková asfaltová hydroizolační stěrka

Rozdělení asfaltových hydroizolačních pásů:
• asfaltový hydroizolační pás bez krycí vrstvy (typ A) – pás, který tvoří pouze nosná
vložka (obvykle lepenka napuštěná asfaltem),
• asfaltový hydroizolační pás s krycí vrstvou (typ R) – pás s nosnou vložkou
a oboustrannou krycí asfaltovou vrstvou,
• asfaltový hydroizolační pás natavitelný (typ S) – pás s nosnou vložkou
a oboustrannou krycí vrstvou upravený tak, aby se dal natavovat plamenem nebo
horkým vzduchem,
• asfaltový hydroizolační pás bezvložkový – pás bez nosné vložky, asfaltová hmota
musí být samonosná,
• asfaltový hydroizolační pás samolepící – pás s vložkou nebo bez vložky se
samolepící vrstvou na spodní nebo i na vrchní straně.
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Zásady provádění hydroizolace:
• Kouty a hrany je nutno zaoblovat s poloměrem 40 až 50 mm.
• Žádný použitý materiál nesmí obsahovat prvky poškoditelné vodou. Výztužné vložky
pásů jsou proto z nenasákavých materiálů (skleněná vlákna nebo syntetické textilie).
• Hydroizolační povlaky z modifikovaných asfaltových pásů nesmějí být trvale
vystaveny teplotám vyšším než 40 °C.
• Pod hladinou podzemní vody má být tvar izolovaných ploch co nejjednodušší.
• Nosný podklad musí být rovný, pevný a stejnoměrně jemně drsný. Nesmí být
porušen zlomy nebo trhlinami.
• Pás musí plnoplošně spočívat na podkladní konstrukci.
• V dilatačních spárách se navrhují zvláštní opatření zajišťující kontinuitu hydroizolační
ochrany.
• Nosný podklad je obvykle na vodorovné a šikmé ploše z betonu v tl. nejméně 80 mm
a v případě nepropustných zemin se podkládá vrstvou štěrkopísku o tl. 200 mm.
Povrch podkladních betonů se vyrovnává cementovým potěrem
o tl. 15–25 mm. Ochrannou vrstvu tvoří betonová mazanina o tl. min. 50 mm
(samostatně se nepoužívá v případě zemní vlhkosti).
• Povrch nosného podkladu na svislé ploše je třeba vyrovnat podkladní cementovou
omítkou v tl. 10–20 mm. Ochranný plášť z cihelné stěny se přizdívá s odstupem
20 mm, který se souběžně se zděním vyplňuje cementovou maltou. Lze použít i jiné
vhodné výrobky (např. desky z pryže či pásy z polymerních materiálů, pokud je
zajištěna spolehlivá ochrana při realizaci zásypů a později za provozu objektů).
• Asfaltové povlaky se plnoplošně navařují pomocí PB. Všechny vrstvy musí být
sevřeny pomocí aktivního zemního tlaku na ochrannou přizdívku nebo pomocí
aktivních kotev.
• Obklad soklu je kladen do tmelu na armovanou cementovou omítku. Zděnou
ochrannou vrstvu je možno nahradit obkladem povlaku z extrudovaného pěnového
polystyrenu (na straně působení vody). Desky se při realizaci zásypu volně přikládají
k povlaku. V místě soklu se desky kotví a používá se tuhých ochranných desek
odolných proti povětrnosti.
• Přesah pásů ve spoji činí 150 mm. Dimenze povlaku se řídí hydrostatickým tlakem.
Pro tlaky vyvolané výškou vodního sloupce do 2 m se používají dva modifikované
natavitelné asfaltové pásy, v místech více než 2 m pod hladinou se používají tři
modifikované natavitelné asfaltové pásy.
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tepelná izolace
cihlové zdivo
nosná konstrukce
hydroizolace
betonová mazanina
prostý beton
štěrkový zásyp
zemina

Spodní stavba nad hladinou podzemní vody

tepelná izolace
cihlové zdivo
nosná konstrukce
hydroizolace
HPV

betonová mazanina
prostý beton
štěrkový zásyp
zemina

Spodní stavba částečně pod
hladinou spodní vody
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štěrkový zásyp
prostý beton
betonová mazanina
hydroizolace
nosná konstrukce

Zesílení hydroizolačního povlaku nad dilatační spárou v železobetonové podzemní stropní konstrukci
přídavným pryžovým pásem

cihlové zdivo
nosná konstrukce
hydroizolace
tepelná izolace, PUR
pěna
potrubí
štěrkový zásyp

Prostup ocelového potrubí suterénní stěnou – zabetonování, izolace jedním modifikovaným asfaltovým
pásem z vnější strany, přetažení povlaku na potrubí a stažení ocelovou objímkou
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Nátěrové, nástřikové, stříkané izolace
Nátěrové, nástřikové, stříkané izolace se vytvářejí přímo na stavbě ze speciálních
hmot a nanášejí se v jedné nebo více vrstvách na podklad. Zpravidla se do nich vkládá
výztužná vložka, která zvyšuje pevnost a pružnost povlaku.

Tepelné izolace spodní stavby
Obvodová konstrukce každé spodní stavby je místo, kde je možné uspořit
nezanedbatelné množství tepla a zároveň zvýšit hodnotu objektu. Vhodná tepelná
izolace, drenáž a mechanická ochrana hydroizolace suterénního zdiva představují tři
velmi důležité kroky k dosažení tohoto cíle.
Dosáhnout větší úspory energie zateplením spodní stavby je způsob velmi náročný.
Úspora energií díky zateplení suterénních prostorů se pohybuje v rozmezí 10 až 15 %
z celkové spotřeby.
Doporučuje se celková vnější tepelná izolace suterénních stěn. Je-li tepelná izolace
instalovaná na vnější straně hydroizolace, představuje trvalou ochranu proti
mechanickému poškození a teplotním změnám nejen hydroizolace, ale i celé spodní
stavby. Při přímém styku tepelné izolace a zeminy je potřeba použít nenasákavou
tepelnou izolaci odolnou proti mrazovým cyklům. Desky extrudovaného polystyrenu
si díky uzavřené homogenní struktuře buněk udržují svoje izolační charakteristiky
v jakémkoli prostředí vystaveném vlhkosti a intenzivnímu mechanickému namáhání.

Zateplení spodní stavby extrudovaným polystyrenem

ZEDNÍK 1 – IZOLACE SPODNÍ STAVBY

Zateplení a geologická voda
V případě vyššího množství vody, např. u objektů na svahovitém terénu, můžeme použít
speciální tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu s drážkami překrytými geotextilií,
sloužící k přefiltrování vody a jejímu následnému odvedení do drenáže, k čemuž jsou
určené pomocné drážky na povrchu desky. Desky mají také obvodovou polodrážku,
která brání vzniku tepelných mostů. Kladou se s těsnými spárami a tak, aby geotextilie
přesahovala na stranu a dolů. Ve správné poloze směruje svislá šipka na geotextilii
nahoru. Vrchní část odvodňovacích drážek musí být u úrovně terénu uzavřena asfaltovým
disperzním lepidlem, aby nedošlo k ucpání drážek během zasypávání zeminou.

1
2

3
4

Izolace stěny suterénu při vyšším množství geologické vody (svahovitý terén), resp. podzemní vody:
1) tepelněizolační a drenážní prvek s drážkami a nalepenou filtrační vrstvou, 2) hydroizolace, 3) PE fólie,
4) tepelná izolace

Zateplení a tlaková voda
Budovy v lokalitách s výskytem tlakové vody (podzemní voda a průsaková tlaková voda)
vyžadují mimořádné použití tepelné izolace. Musí se navrhnout hydroizolační vrstva,
resp. obvodové a podlahové konstrukce z vodostavebního betonu tak, aby odolávaly
namáhání vznikajícímu působením tlaku vody.
Izolační desky se využívají v prostředí s podzemní vodou na stěny a podlahy až do
hloubky 3,5 m v tom případě, jsou-li lepené po celém povrchu na stěnu suterénu
a zabezpečené proti vyplavení do doby zasypání zeminou.
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Zateplení a agresivní voda
Agresivita vody se ve stavebnictví chápe jako náchylnost vody reagovat s materiály, které
obsahují vápník. V závislosti na chemickém složení vody, obsahu soli ve vodě a pH může
agresivní voda rozkládat některé složky cementové malty obsahující vápník (vápno,
křemičitany nebo křemičito-hlinitany vápníku). Na desky z extrudovaného polystyrenu
nemá agresivní voda negativní vliv. Jiný případ je založení stavby v místě výskytu
znečistění ropnými látkami, které izolační desky z extrudovaného polystyrenu poškozují.

Provádění tepelné izolace spodní stavby
K lepení desek v případě větší hloubky suterénu než 1,3 m je nejvhodnější použít
systémově odzkoušené polyuretanové lepidlo od výrobce extrudovaného polystyrenu
nebo asfaltové disperzní lepidlo. Lepení funguje jen jako dočasné upevnění, protože
desky jsou přitlačené na stěnu suterénu tlakem zeminy po zásypu. Zemina se nasype do
výkopu a zhutní krátce po instalaci tepelné izolace. Desky musí „stát“ na pevné podložce
v patě (např. přesah základů), aby měly oporu proti sklouznutí při následném zhutnění
zásypu.
Izolační desky lze řezat standardními ručními nástroji (ruční pilka, elektrická pilka nebo
odporový drát). Ve výkopech ve vnitřním prostoru můžeme zeminu pažit ocelovými
pilotovými stěnami. V důsledku toho zbývá málo prostoru pro tradiční instalaci
obvodových izolačních desek. V tom případě se desky extrudovaného polystyrenu
s napětím v tlaku 300 kPa nebo ve větších hloubkách s napětím v tlaku 500, resp. 700 kPa
(vyžadované vyšším tlakem zeminy) upevní kolíky na pilotovou stěnu, kterou je potřeba
před instalací nastříkat betonovou směsí, aby byly izolační desky patřičně utěsněné a bez
jakýchkoliv dutin. Dále se osadí svislá výztuž a vnitřní bednění. Mezera se následně vyplní
vodotěsným betonem a vytvoří se obvodová stěna suterénu.

Ukázka montáže tepelné izolace
na betonovou konstrukci
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Zcela chybné, ale bohužel nejčastější provedení detailu soklu jednovrstvých stěn.
V detailu vzniká významný tepelný most se všemi souvisejícími negativními důsledky.
CHYBNĚ!
+20 °C
-5 °C
TEPELNÝ MOST

		

Chybné řešení tepelné izolace soklu jednovrstvých stěn, řez konstrukcí

Zateplení soklu a základu pomocí soklových desek odstraňuje obvyklý tepelný most
a zamezuje vzlínání vlhkosti (vzniku výkvětů). Základy se dostávají do nezámrzné oblasti,
což snižuje tepelné ztráty objektu a přispívá k vysoké životnosti základové konstrukce.
SPRÁVNĚ
+20 °C
-5 °C

MIN. 800

BEZ TEPELNÉHO MOSTU

		

Správné řešení tepelné izolace soklu jednovrstvých stěn, řez konstrukcí
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Toto technické řešení nevyhovuje ani normovým požadavkům. Nedotažením izolace
pod úroveň terénu vzniká velký tepelný most, který zpravidla přináší tradiční problémy –
vysoké tepelné ztráty, plesnivění koutů, vysokou vlhkost v konstrukci i na povrchu.
CHYBNĚ!
+20 °C
-5 °C
TEPELNÝ MOST

			

Chybné řešení tepelné izolace soklu u zateplených stěn

Toto technické řešení dosahuje nejlepších hodnot z hlediska vnitřní povrchové teploty.
Tento komplexní způsob zateplení fasády i soklu, tj. fasádní polystyren a drenážní desky
Perimetr, je také nejúčinnější ochrana objektu. Celá stavba včetně základů se nachází
v chráněné oblasti, tím je zajištěna maximální životnost a minimální kondenzace
v konstrukci.
SPRÁVNĚ
+20 °C
-5 °C

MIN. 800

BEZ TEPELNÉHO MOSTU

			

Správné řešení tepelné izolace soklu u zateplených stěn

ZEDNÍK 1 – IZOLACE SPODNÍ STAVBY

IZOLACE PROTI RADONU
Radon je přírodní radioaktivní plyn, který se přirozeně vyskytuje v prostředí kolem
nás. Trhlinami a netěsnostmi v základových deskách a podsklepených obvodových
stěnách dokáže proniknout z podloží budov do místností objektu, kde se může hromadit
a negativně ovlivňovat zdraví lidí. Proto existují různá opatření, jak se proti průnikům
radonu do obytných prostor bránit.

Zdroje radonu v objektech pozemních staveb
V ČR je průměrná hodnota objemové aktivity radonu uvnitř objektů cca 118 Bq/m3
(Bp= Becquerel), mimo budovy pak 10 Bq/m3. Z uvedeného vyplývá, že nejdůležitější
oblastí zaměření jsou pobytové prostory uvnitř objektů.
Hodnotí se a měří se obsah přírodních radionuklidů na stavebních pozemcích, ve
stavbách, ve stavebních materiálech a ve vodě.
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Radon z půdního vzduchu
Radon z půdního vzduchu je považován za hlavní zdroj v objektech, protože
koncentrace radonu v horninách dosahuje v úrovni základové spáry řádově desítky
až stovky kBq/m3. Množství radonu závisí na druhu geologického podloží a jeho
plynopropustnosti. Důležitým činitelem, který ovlivňuje plynopropustnost, je
vlhkost zeminy. Povrchová vrstva může být někdy nepropustná jen po určité období,
např. zaplněním pórů vodou, ledem, sněhem. Radon obsažený v půdním vzduchu
proniká z podloží do interiéru podlahou nebo stěnami, které jsou v přímém kontaktu
se zemí, anebo trhlinami (mezi stěnou a podlahou, prasklinami ve stěnách, základech,
podlahách, netěsnostmi poklopů revizních šachet, netěsnostmi kolem prostupů
instalací a podlahových vpustí, odvodňovacím drenážním systémem atp.).
Radon se do objektu může dostávat také ze stavebních materiálů, z vody, z venkovního
vzduchu a ze zemního plynu. Tyto zdroje radonu mají minimální účinnost.

Průniky radonu do objektu (1a, g – podloží pod objektem;
1a – z půdního vzduchu do interiéru difuzí nebo se nasává trhlinami mezi stěnou a podlahou,
1b – trhlinami způsobenými rozdílným sedáním v suterénních stěnách, příp. v základové desce,
1c – netěsnostmi kolem uzávěrů revizních šachet,
1d – netěsnostmi kolem prostupů instalací,
1e – netěsnostmi kolem podlahových vpustí,
1f – odvodňovacím drenážním potrubím a trativodem,
1g – difuze konstrukcemi spodní stavby,
2 – ze stavebních materiálů, 3 – z vody dodávané do objektu, 4 – vnější vzduch dodávaný ventilací)
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RADONOVÉ RIZIKO A PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ
Pod pojmem radonové riziko se označuje pravděpodobnost výskytu zvýšené nebo
vysoké úrovně objemové aktivity radonu v podložních půdách, zároveň však vyjadřuje
i míru nebezpečí pronikání radonu z hornin podloží a jeho kumulování v budovách.
Povinnost stanovení kategorie radonového rizika stavebního pozemku určuje vyhláška
Ministerstva zdravotnictví č. 76/91 Sb. Vyhláška určuje metodiku radonového průzkumu
a v případě zjištění středního a vysokého radonového rizika ukládá stavebníkům
povinnost vykonat příslušná opatření.

Protiradonová opatření
Radon, který proniká z podloží budov do místností objektu, se nasává spolu
s půdním vzduchem v důsledku podtlaku v interiéru v porovnání s vnějším
prostředím. Hlavním mechanizmem dopravy se v tomto případě stává průnik
půdního vzduchu trhlinami a netěsnostmi kolem prostupů v základových deskách
a podsklepených obvodových stěnách.

K základním technickým opatřením proti pronikání radonu z podloží do objektů patří:
• mechanická bariéra spodní části objektu,
• větrací systém podloží,
• větrací systém prostorů v budově.

Objemová aktivita 222Rn (kBq/m3)
Radonové riziko

Propustnost zemin
malá (f > 65 %)

střední (f = 15–65 %)

dobrá (f < 15%)

Nízké

< 30

< 20

< 10

Střední

30–100

20–70

10–30

Vysoké

> 100

> 70

> 30

Tabulka: Objemová aktivita 222Rn v půdním vzduchu (kBq/m3) v základových půdách podle propustnosti
– hraniční hodnoty kategorií radonového rizika
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Nízké radonové riziko
Na pozemku s nízkým radonovým rizikem se nevyžaduje žádné speciální opatření.
Dostatečnou ochranu objektu vytváří běžná hydroizolace navržená podle
hydrogeologických poměrů. Ta se však musí provést v celé půdorysné ploše objektu.
Současně se doporučuje oddělit dveřmi schodištní prostor vedoucí z podzemních
podlaží do vyšších.

Střední radonové riziko
Na pozemku se středním radonovým rizikem se za dostatečné protiradonové opatření
považuje instalace protiradonové izolace pod všechny konstrukce, které jsou v přímém
kontaktu se zeminou. Tato izolace plní i funkci hydroizolace. Za protiradonovou izolaci lze
považovat každou kvalitní hydroizolaci s dlouhou životností a se změřeným součinitelem
difuze radonu. Protiradonová izolace se musí uložit spojitě po celé ploše kontaktní
konstrukce, tzn. i pod stěnami. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat vzduchotěsné
realizaci všech prostupů instalace protiradonové izolace. V objektech, které jsou
celoplošně podsklepené a v jejichž sklepních prostorech se nenacházejí obytné
místnosti, se může protiradonová izolace v kontaktních konstrukcích nahradit běžnou
hydroizolací, ale za předpokladu, že v průběhu celého roku bude zabezpečené spolehlivé
přirozené větrání sklepních prostorů a vstup z vyšších podlaží do nich bude oddělený
těsnicími dveřmi s automatickým zavíráním.

Vysoké radonové riziko
Na pozemku s vysokým radonovým rizikem lze navrhnout jako jedinou ochranu proti
radonu protiradonovou izolaci v případě, že koncentrace radonu v podloží nepřesahuje
60 kBq/m3 pro dobře propustné horniny, 140 kBq/m3 pro středně propustné horniny
a 200 kBq/m3 pro zeminy s malou propustností. Pro objekty s kontaktními podložími
bez pobytových prostorů platí stejná ustanovení jako při středním riziku. V ostatních
případech musejí být všechny konstrukce v přímém kontaktu s podložím zabezpečené
protiradonovou izolací, která se navíc doplní buď odvětrávacím drenážním systémem
pod objektem, nebo odvětrávanou vzduchovou mezerou pod izolací.

Opatření proti radonu ze stavebních materiálů
Když radonová diagnostika prokáže, že ke zvýšené koncentraci radonu významně
přispívají i stavební materiály, dá se situace řešit některým z těchto způsobů:
• Odstranění materiálů s vysokou rychlostí plošné exhalace radonu – lze odstraňovat jen
nenosné konstrukce (strukturu, omítky, příčky, tepelněizolační násypy podlah ze škvár
a popílků atd.).
• Odstranění radonu z interiéru. Aktivní odvětrání interiéru je nejúčinnější
a nejefektivnější metoda.
• Snížení exhalace radonu vzduchotěsnou úpravou vnitřního povrchu stavebních
konstrukcí pomocí nátěrů a tapet. Toto řešení je málo účinné.
ZEDNÍK 1 – IZOLACE SPODNÍ STAVBY

Provádění protiradonových izolací v objektech
Před radonem se musí chránit objekty s tzv. pobytovými prostory, které mají být
postaveny na podloží se středním nebo vysokým radonovým rizikem.
Obecné zásady provádění protiradonové izolace
Konkrétní podoba izolační soustavy závisí na postupu realizace podzemí objektu.
V principu jsou možné dva pracovní postupy.
První spočívá v tom, že se na podkladní betonovou konstrukci položí nejprve vodorovná
izolace, která se zakryje vhodnou ochranou. Dále se pokračuje postavením obvodových
suterénních stěn, na něž se z vnější strany umístí svislá izolace. Spojení svislé a vodorovné
izolace se v tomto případě řeší zpětným spojem. Následně se provede ochrana svislé
izolace. Tento postup se nejčastěji uplatňuje v podmínkách zemní vlhkosti a gravitační
vody.

OCHRANA IZOL. BET.
MAZANINOU

PROTIRADONOVÁ
IZOLACE

CIHELNÁ
PŘIZDÍVKA

ZPĚTNÝ SPOJ

PODKLADNÍ BETON

		

Napojení vodorovné a svislé izolace pomocí zpětného spoje

Druhou možností je, že se nejprve vytvoří podkladní vana, jejíž dno je většinou betonové
a stěny z plných, ostře pálených cihel v tloušťce od 65 mm do 150 mm v závislosti na
výšce stěn. Zdí se na cementovou maltu. Následně se na vnitřní stranu podkladní vany
položí vodorovná i svislá izolace. Tato varianta se nejčastěji volí při zakládání objektů pod
hladinou spodní vody.

ZÁKLADNÍ ŽELEZOBETONOVÁ
DESKA

PROTIRADONOVÁ
IZOLACE

PODKLADNÍ BETON

		

Izolace spodní stavby do podkladní vany

ZEDNÍK 1 – IZOLACE SPODNÍ STAVBY

OCHRANNÁ
PŘIZDÍVKA
NEJDŘÍV PŘIZDÍVKA
POTOM IZOLACE
NAKONEC NOSNÁ
KONSTRUKCE

Materiálové varianty protiradonové izolace
Realizace izolačních povlaků z asfaltových pásů
Z hlediska ochrany před radonem patří mezi klady asfaltových pásů skutečnost, že je lze
plnoplošně natavovat k podkladu, čímž je vyloučena existence vzduchové mezery mezi
izolací a stavební konstrukcí, kterou by se mohl radon šířit.
Vlastnosti asfaltových izolačních pásů závisí převážně na druhu a materiálu nosné vložky
a na typu asfaltové krycí hmoty. Podle typu krycí hmoty rozlišujeme pásy z asfaltů
oxidovaných a asfaltů modifikovaných.
Při navrhování dříve velmi preferovaných pásů s vložkou z kovové fólie (nejčastěji
hliníkové) je třeba pamatovat na jejich specifické chování. Používat by se přednostně
měly pásy s vložkou opatřenou profilováním nebo s vložkou zvlněnou, neboť tyto úpravy
jednak zlepšují adhezi krycí vrstvy i tažnost a ohebnost pásu, jednak vyrovnávají dilatační
změny způsobené rozdílnou roztažností asfaltu a hliníku. Průtažnost ale i tak zůstává
velmi nízká, s čímž je nutno počítat zvláště v místech možných pohybů v podkladní
konstrukci. Průtažnost nezvýší ani kombinace kovové fólie s modifikovaným asfaltem.
Asfaltové pásy lze plnoplošně připojovat pouze k takovému podkladu, v němž se po
realizaci izolace nebudou tvořit trhliny větší než 0,3 mm. V opačném případě musí být
izolační povlak od podkladu oddělen – volí se volné kladení asfaltových pásů mezi
ochranné textilie (jednotlivé pásy jsou však mezi sebou svařeny). Pokud má být izolace
k podkladu plnoplošně připojena, je potřeba podklad zbavený prachu a nečistot opatřit
na celé ploše nátěrem nebo nástřikem penetračního laku či ředěné asfaltové suspenze.
Penetrační lak se smí použít pouze na suchý podklad.
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Legenda:
1 – asfaltový penetrační nátěr, 2 – asfaltový izolační pás, 3 – ochranná textilie, 4 – podkladní beton,
5 – ochranný beton, 6 – základová deska, 7 – zesílení koutů a hran asfaltovým pásem o minimální
šířce 300 mm, 8 – ochrana svislé izolace, 9 – sevření izolace mezi volnou a pevnou ocelovou přírubu,
10 – asfaltový dilatační provazec, 11 – ochranná vrstva dilatačního pásu o minimální šířce 600 mm,
12 – pryžový nebo asfaltový dilatační pás o šířce minimálně 300 mm, 13 – zesílení etapového spoje asfaltovým
pásem o minimální šířce 450 mm.
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Čelní a boční přesahy mezi sousedními pásy v jedné vrstvě musí být široké nejméně
100 mm. Všechny okraje musí být ihned zastěrkovány. U vícevrstvých povlaků je
směr kladení asfaltových pásů obvykle shodný ve všech vrstvách. Boční přesahy mezi
dvěma vrstvami nad sebou jsou obvykle posunuty o polovinu šířky. Čelní přesahy mezi
sousedními pruhy v jedné a téže vrstvě se vytváří na vazbu. V koutech a hranách se
jednotlivé pásy překrývají se vzájemným přesahem 150 mm nebo se zesilují přídavným
pásem o šířce min. 300 mm tak, aby izolace byla v těchto místech zdvojená. V zaoblených
rozích či zákoutích se v pásu prostřihne šířka přesahu a vytvoří se krabicové přeplátování,
které se přelepí záplatou z téhož materiálu.
Realizace izolačních povlaků z fóliových izolačních materiálů
K přednostem fóliových materiálů v porovnání s klasickými asfaltovými pásy patří lepší
mechanicko-fyzikální vlastnosti, delší životnost, větší tažnost a možnost zpracování i za
nižších teplot a méně příznivých podmínek. Mezi další klady fólií náleží způsob provedení
pouze v jedné vrstvě, která plně nahrazuje vícevrstvé soustavy z asfaltových pásů. Volné
pokládání fólií, jež je pro tento druh izolačních materiálů typické, může být jak přínosem,
posuzujeme-li rychlost realizace a pracnost, tak sporným řešením z pohledu zajištění
bezpečné funkce. Výsledná těsnost izolace totiž daleko více závisí na těsnosti detailů
a přítomnosti poruch od mechanického poškození při následných pracích než na kvalitě
samotné izolace.
Nejbezpečnější variantou jsou fóliové dvojsystémy, které se však vzhledem k vysokým
pořizovacím prostředkům na ochranu před radonem nepoužívají.
Spojování jednotlivých dílů fólií je možné lepením (pryžové fólie, PVC-P) nebo častěji
svařováním. Svařuje se horkým
50
vzduchem, horkým klínem
30
nebo extruzně s přídavným
svařovacím materiálem.
Vzhledem k tomu, že místa
spojů jsou vždy slabým místem
z hlediska vzduchotěsnosti,
8
požaduje se dnes často spojení
10
10
dvojitým svarem s vytvořením
zkušebního kanálku. Správnost
spoje lze pak odzkoušet
přetlakováním kanálku.
Jednoduché spoje se zkouší
75
obtížněji podtlakovou zkouškou.

30

Spojování jednotlivých dílů fólií
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Svařování fólií horkým vzduchem spočívá v zahřátí spojovaných povrchů do plastického
stavu proudem vzduchu vystupujícího z hubice horkovzdušné svářečky a v následném
stlačení spoje. Šířka homogenního spoje musí být minimálně 30 mm.
Ruční horkovzdušné svařování fólií se používá při svařování malých ploch. Stlačení spoje
se dosahuje převálečkováním. U větších ploch se používají svařovací automaty, které
zajišťují vyšší kvalitu spoje.

Ruční horkovzdušné svařování fólií

Kontrolní otázky:
1. Popište způsob provedení hydroizolace spodní stavby.
2. Popište způsob provedení tepelné izolace spodní stavby.
3. Jak provádíme izolaci proti radonu?

Pracovní úkoly:
1. Žák provede vodorovnou izolaci proti zemní vlhkosti.
2. Žák provede tepelnou izolaci základových pásů.
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Shrnutí
V této kapitole se žák seznámí s tepelnou izolací spodní stavby a s různými druhy
hydroizolací, které ochraňují spodní stavbu proti vlhkosti. Dále kapitola vysvětluje
pojmy geologické, tlakové a agresivní vody. Závěr je věnován problematice izolace
spodní stavby proti radonu. Dozvíme se, která rizika s radonem souvisí, něco o jeho
výskytu a jaká opatření musíme provést.
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zatížení
α

10.1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE – ÚVOD
Svislé nosné konstrukce podepírají stropní konstrukce a vytváří s nimi hlavní část
nosného systému budovy.
Podle tvaru a konstrukčního řešení se svislé nosné konstrukce rozdělují na:
• stěny – konstrukce, kde výška a délka stěny převažují nad její tloušťkou,
• sloupy – konstrukce, kde výška sloupu převažuje nad půdorysnými rozměry,
• pilíře – konstrukce, kde výška sloupu převažuje nad půdorysnými rozměry (oproti
sloupu je mohutnější).

FUNKCE SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
Společně s vodorovnými nosnými konstrukcemi tvoří svislé nosné konstrukce rozhodující
část konstrukčního systému stavebního objektu.
Funkční požadavky na svislé nosné konstrukce jsou:
• primární funkce (nosnost a ztužení),
• sekundární funkce (dělicí, stavebně-fyzikální, protipožární).
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Primární funkce
Hlavní funkce svislých nosných konstrukcí je nosnost, tedy přenos zatížení ze stropních
konstrukcí, schodišť a střechy prostřednictvím základů do základové spáry, kde by toto
zatížení mělo být distribuováno do základové půdy.
U ztužující funkce svislých nosných konstrukcí se jedná o zajištění přenosu vodorovného
zatížení. Stěny jsou schopny přenášet toto zatížení v podélném směru (vysoká ohybová
tuhost).

Sekundární funkce
Svislé nosné konstrukce nám rozdělují objekt na jednotlivé části ve svislém směru. Tuto
funkci plní vnitřní nosné stěny a schodišťové stěny.
Na obvodové stěny jsou kladeny vysoké nároky na jejich tepelněizolační vlastnosti.
Dobré tepelněizolační vlastnosti stěn zajistí menší spotřebu energií na vytápění nebo
klimatizování objektu. V obytných místnostech se zlepší tepelná pohoda a dojde
k omezení vzniku plísní na povrchu stěn.
Od svislých nosných stěn očekáváme i kvalitní izolaci proti zvuku. Zvuk se do nosných
stěn dostává díky vibracím zvuku a přes konstrukce, které na nosné svislé stěny navazují,
např. strop.

Každá svislá nosná konstrukce má požadovanou požární odolnost v minutách:
• 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 nezbytné posoudit délky únikových cest, požární odstupy apod.
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ROZDĚLENÍ SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
Rozdělení podle půdorysné polohy
Podle půdorysné polohy rozdělujeme svislé nosné konstrukce na:
• vnitřní nosné zdi,
• schodišťové zdi,
• obvodové zdi (průčelní, štítová, dvorní),
• ztužující stěny,
• sloupy,
• pilíře.

Rozdělení podle výškového umístění
Podle výškového umístění svislých nosných konstrukcí v objektu rozlišujeme tyto
konstrukce:
• nadzákladové stěny,
• podkrovní stěny,
• nadstřešní zdivo – nadezdívky,
• atiky.
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Podle materiálů
A) Pro stěny
1. zdivo kamenné: používá se na podezdívky, opravy a rekonstrukce památkových
objektů, opěrných nebo zárubních zdí apod.

2. zdivo cihelné:
• z cihel plných pálených (CPP),
• z cihel voštinových,
• z cihel děrovaných (CD INA, CD IVA, CDm),
• z cihel vápenopískových (VP),
• z cihel šamotových – jen pro komínové zdivo.
Dnes se tyto typy (kromě šamotových) používají pouze pro tzv. sendvičové zdivo.

3. zdivo z tvárnic z lehčeného betonu:
• pórobetonové (HEBEL, YTONG),
• keramzitobetonové (LIATHERM),
• škvárobetonové (ISOBLOK).
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4. zdivo betonové:
• z prostého betonu (PB) a slabě vyztuženého betonu (SVB) – jen pro základy a suterénní
zdi,
• železobetonové (ŽB) – suterénní zdi, ztužující stěny, základy, ale i celé budovy.
Betonové zdivo může být buď monolitické (prováděné přímo na staveništi), nebo
montované (předem vyráběné v prefách).

5. zdivo speciální:
• tvárnice suchého zdění,
• tvarovky CEPOL.
Jedná se o lehké, duté tvarovky, které se kladou na sucho a pak se zmonolitní (vyplnění
dutin betonovou směsí).
B) Pro sloupy a pilíře
1. cihelné: z CPP i CD, ale jen pro vnitřní prostory.
2. betonové: z prostého betonu i železobetonové (možnost vytvářet rozličné tvary).
3. ocelové:
• válcované profily tvaru I, U, L,
• svařované profily tvaru I,
• příhradové.
4. dřevěné:
• z hranolů,
• z fošen (lepené nebo spojené hřebíky),
• členěné,
• truhlíkové.
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Rozdělení podle pojiva
Pojivo = malta rozhoduje o únosnosti zdiva, neboť má výrazně menší tuhost než cihly
(např. cihla CPP 15 má pevnost v tlaku 15 MPa. Malta MC 2,5 má pevnost malty v tlaku
pouze 2,5 MPa).
Rozdělení malty pro zdění podle pojiva:
• MV – malta vápenná,
• MC – malta cementová,
• MVC – malta vápenocementová.
Menší pevnost malty umožňuje roznesení deformací zdiva do spár.
Dnes se pro přesné zdění používají speciální tenkovrstvé malty, které se na stavbu
dodávají v pytlích. Směs se pouze rozmíchá s vodou. V žádném případě složení
tenkovrstvé maltové směsi neupravujeme přidáváním dalších surovin. Novým druhem
pojiva je i PU pěna pro přesné zdění tzv. DryFix systém.

Malta POROTHERM Profi tenkovrstvá

Rozdělení podle povrchové úpravy
U svislých nosných konstrukcí rozeznáváme různé povrchové úpravy. Může jít o omítky
nebo obklady. Železobetonové konstrukce se mohou provádět s pohledovým betonem.
Po odbednění železobetonové konstrukce získáme hladký povrch, který se dobře
udržuje.
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Způsoby povrchových úprav zděných nosných konstrukcí:
• zdivo režné (neomítané) – je zdivo prováděné z tzv. přesných cihel (lícovek – kvalitní
a přesné) na MC pálenou (spáry jsou vyspárovány ocelovou spárovačkou s trochou
cementu),
• zdivo omítané – je prováděno buď klasickou dvouvrstvou omítkou (jádro + štuk), nebo
progresivní omítkou (tenkovrstvé, nástřikové),
• zdivo obkládané – obkládá se obklady keramickými, kamennými, dřevěnými nebo
osinkocementovými.

TECHNOLOGIE ZDĚNÍ
Základní fáze zdění
Zdění je souhrnný pracovní proces, který má několik fází:
1. Přípravnou – příprava malty (buď přímo na staveništi v míchačce, nebo v ústřední
maltárně).
2. Dopravní – zahrnuje dopravu malty, cihel, ale i lešenářských a jiných prvků až na
místo zdění:
• doprava horizontální (plošná) mimostaveništní – přivezení materiálu na stavbu,
• doprava horizontální staveništní – přeprava v ploše staveniště (od skládek materiálů
až k výtahům a jeřábům),
• doprava vertikální (svislá) – doprava zvedacími mechanismy do určeného podlaží,
• doprava vodorovná (v podlaží) – doprava od zdvihacích zařízení na pracoviště
zedníka.
3. Pomocnou – postavení lešení a přistavení malty a cihel na pracovní místo.
4. Hlavní zdící – vlastní zdění, osazování různých zařízení do zdiva apod.
5. Úklidovou – vyškrábnutí spár a očištění zdiva, úklid úlomků cihel apod.
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Ukázka zdění firmy Heluz
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Založení a výstavba zdi
Zdění se skládá z jednotlivých technologických kroků:
• vyměření budoucí zdi,
• osazení krajních tzv. vodicích cihel,
• k vodicím cihlám se přiloží tzv. lícová šňůra, která vytyčí pomocnou přímku, podle
které se staví zeď,
• maltování se provádí nanesením a rozprostřením malty po zdivu na délku asi 1 m
a tloušťku spáry 20 mm,
• kladení cihel – položíme cihly na převazbu, zatlačíme rukou a poklepáme rukojetí lžíce
nebo paličkou do správné polohy,
• kontrola vodorovnosti ložných spár se provádí vodováhou nebo dlouhou latí,
• kontrola svislosti zdi se provádí pomocí olovnice.
Každý typ zdicího materiálu má svá specifika zdění.

Ukázka založení zdi s materiálem firmy Heluz
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Ukázka zakládání zdi s materiálem firmy Heluz

BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
Při práci na stavbě je nutno dodržovat základní předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.

Základní pravidla BOZP:
• Betonářské, montážní a zednické práce mohou vykonávat pouze vyučení pracovníci, výjimečně vyškolení
pracovníci,
• Na pomocné práce musí být pracovník alespoň zacvičen,
• Všichni pracovníci musí používat ochranné pomůcky,
• Výstupy do jednotlivých podlaží musí být zajištěny minimálně provizorními schodišti nebo rampami,
• Veškeré otvory v podlaží musí být provizorně zakryty,
• Při zdění nebo betonáži základového a suterénního zdiva musí být stěny jámy nebo rýhy dostatečně zajištěny
pažením nebo roubením,
• Vstupy a výstupy do stavební jámy musí být zajištěny žebříky nebo provizorními schodišti,
• Materiál musí být uložen v tzv. materiálovém pásmu (viz Technologie zdění) a nesmí překážet v pracovním
pásmu,
• Komíny, pilíře a sloupy se musí provádět po částech, až když spodní část konstrukce nabyla určité pevnosti,
• Kontrola svislosti zdiva se nesmí provádět ze zdi, pilíře nebo sloupu.
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Zdění v zimě
Už při +5 °C se v maltě zastavuje hydratační proces a při nižších teplotách zamrzá a tím se
porušuje vznikající krystalická mřížka, čímž zdivo ztrácí únosnost.
Základní opatření:
• pracujeme na menších pracovních úsecích,
• je-li teplota vzduchu nižší jak +5 °C, použijeme maltu cementovou, případně
vápeno-cementovou v množství zpracovatelném do 15 minut a hotové zdivo
poté musíme ohřívat (zdivo je zakryto PE fólií nebo geotextilií a do konstrukce
vpouštíme teplý vzduch),
• je-li teplota vzduchu nižší jak 0 °C, musíme ohřívat vodu do malty,
• je-li teplota vzduchu nižší jak –5 °C, musíme ohřívat nejen vodu, ale i písek do malty,
• cihly určené ke zdění musí být umístěny na paletách v chráněném přístěnku a musí
se temperovat,
• po ukončení zdění musíme konstrukci zakrýt,
• při pokračování v práci musíme zdivo očistit od sněhu nebo námrazy,
• min. třikrát denně kontrolujeme teplotu vzduchu a min. jedenkrát denně
kontrolujeme teplotu konstrukce,
• ohřívání konstrukce se musí provádět min. 2 dny a max. týden.
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Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Jaké jsou funkce svislých nosných konstrukcí?
Jaké znáte rozdělení svislých nosných konstrukcí?
Jaké jsou základní fáze zdění?
Jaká jsou základní opatření pro zdění v zimě?
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10.2 CIHELNÉ ZDIVO – TRADIČNÍ ZDICÍ
MATERIÁL

Zdění je proces výstavby konstrukce z kusového staviva do malty.

VLASTNOSTI ZDIVA Z PLNÝCH CIHEL
Výhody zděného cihelného zdiva:
• dobrá únosnost,
• malá nasákavost – dobré tepelněizolační schopnosti, mrazuvzdornost,
• snadno se upravuje,
• dobrá pojivost s maltou.
Nevýhody zděného cihelného zdiva:
• zdivo z cihel má nedostatečný tepelný odpor při obvyklých tloušťkách zdí,
• pracnost.

Tepelněizolační vlastnosti
Obvodové zdivo, respektive zdivo na rozhraní vytápěných a nevytápěných prostor musí
splňovat požadavky normy na tepelné ochrany budov:
• dostatečný tepelný odpor (schopnost materiálu zabránit prostupu tepla),
• rosný bod (teplota, při které dochází ke kondenzaci vodních par ve vzduchu; teplota
na vnitřním povrchu konstrukce musí být vyšší než teplota rosného bodu),
• prostup tepla konstrukcí (poloha tepelné izolace ovlivňuje průběh teploty a polohu,
kde dochází ke kondenzaci vodních par).

Únosnost zdiva
Únosnost zděného cihelného zdiva je ovlivněna nejen pevností vlastních cihel, ale
i pevností spojovací malty a vazbou zdiva.
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SPÁRY CIHELNÉHO ZDIVA
Při vyzdívání cihelných zdí se kladou cihly vedle sebe na plochu v ležatých vrstvách.
Mezery mezi jednotlivými cihlami, které se vyplňují maltou, jsou tzv. styčné spáry a jsou
široké asi 10 mm (styčné spáry mají na únosnost zdiva malý vliv). Vrstva malty spojující
vzájemně jednotlivé vrstvy cihel tvoří ložnou spáru, která je rovněž tlustá asi 10 mm.
Ložná spára spojuje jednotlivé cihly v pevný celek (zeď) a zamezuje roztržení cihel
vnitřními silami vznikajícími působením tlaku na zeď.

1
2
Spojování cihel: 1) ložná spára, 2) styčná spára

VAZBY CIHELNÉHO ZDIVA
Vazbou zdiva rozumíme takové sestavení cihel, které zajišťuje, že ve dvou sousedních
vrstvách neprobíhají styčné spáry nad sebou. Tato vazba má velký vliv na rovnoměrné
roznesení tlaku ve zdivu.
Správně provedená vazba cihelného zdiva zvyšuje pevnost celé svislé nosné konstrukce.

ZATÍŽENÍ

Roznášení svislého zatížení ve zdivu (α úhel roznášení zatížení)
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Zdivo z plných cihel
Při zdění používáme tyto vazby cihelného zdiva:
• běhounová vazba:
–– převazba na půl cihly,
–– převazba na čtvrt cihly,
• vazáková vazba,
• polokřížová vazba,
• křížová vazba.
Běhounová vazba – převázání na půl cihly

Vazáková vazba

Běhounová vazba – převázání na čtvrt cihly

Polokřížová vazba

Křížová vazba

Vazby cihelného zdiva v pohledu

2

1

Vazba zdi 300 a 450 mm: 1) vazáková vrstva, 2) běhounová vrstva
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1/4 c

Ukončení zdi tloušťky 450 mm pomocí tříčtvrtečních cihel

1

2

1/4 c

Křížení zdí tloušťky 450 a 300 mm: 1) první vrstva, 2) druhá vrstva
1

2

1/4 c

1/4 c

Vazba rohu zdi tloušťky 450 mm: 1) první vrstva, 2) druhá vrstva)
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1/4 c

1

2
1/4 c

Vazba připojení zdi tloušťky 450 mm: 1) první vrstva, 2) druhá vrstva)

1

2

Zalomené ostění: 1) první vrstva, 2) druhá vrstva

Vazba pilíře 450 × 600 mm
Poznámka: „1/4c“ – 1/4 cihly
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Kontrolní otázky:
1. Jaké jsou výhody a nevýhody cihelného zdiva?
2. Jaké jsou vlastnosti cihelného zdiva?
3. Jaké znáte vazby cihelného zdiva?
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10.3 ZDIVO Z CIHELNÝCH TVAROVEK
Tvarovky jsou větší než klasická cihla plná a na rozdíl od cihly plné se nedělí na části,
jelikož se vyrábí v různých rozměrech, které umožňují vazbu bez dělení tvarovek. Při
zdění z tvarovek musíme dodržet zásadu, že dutiny v tvarovkách musí být delší stranou
kolmo na směr tepelného toku.

Druhy vazeb:
• vazáková – použití u jednovrstvé zdi, kdy se tvarovky překrývají o 1/2 přes sebe,
• běhounová – převazby se provádějí pouze v rozích, připojení zdi není zajištěno
převázáním, ale pomocí páskové oceli, která se průběžně vkládá do ložné spáry.
Nejznámějšími cihelnými tvarovky jsou výrobky firmy WIENERBERGER, HELUZ a ze
starších např. cihly děrované (CD).

Ukázka tvarovek firmy Heluz
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Ukázka použití tvarovek firmy Heluz

Půdorysný modul
Cihly typu POROTHERM mají ve směru délky stěny skladebné rozměry odpovídající
násobku délkového modulu 125 mm. Stěny objektů se proto navrhují nejlépe
v půdorysném modulu 250 mm, usnadní se tak práce při vlastním provádění stavby.
Počátek půdorysné modulové sítě se umísťuje vždy do vnitřního rohu vnější stěny!
POROTHERM 44 1/2 K
(poloviční koncová)

POROTHERM 44 R
(rohová)
svislá spára vyplněná

maltou pro tenké spáry
nebo dvěma pásy zdicí
pěny

POROTHERM 44
(základní cihla)

zakládací malta POROTHERM
o tl. minimálně 10 mm

extrudovaný
polystyren XPS

extrudovaný
polystyren XPS

POROTHERM 44 K
(koncová cihla v případě
založení stavebního otvoru)
POROTHERM 44 1/2 K
(poloviční koncová cihla v případě
založení stavebního otvoru)

Vazby rohů broušených cihel POROTHERM Profi s použitím doplňkových cihel
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POROTHERM 44 K
(koncová)

190

250

250

125

125

125

XPS
tl. 40 mm
š. 200 mm
125

440

440

250

POROTHERM TM

XPS
tl. 40 mm

125

Příklady vazby rohů různých systémů cihel POROTHERM

Napojení vnitřní stěny tl. 240 mm
– z cihel celých:
POROTHERM
POROTHERM

1. vrstva

44 P+D,
24 P+D

– z cihel upravených:
POROTHERM

44 P+D

Napojení vnitřní stěny tl. 240 mm na zdivo POROTHERM 44
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190

250

zdicí malta

125

125

XPS
tl. 40 mm
š. 200 mm

250

440
250

250

dva pásy
zdicí pěny
POROTHERM
DRYFIX
nebo malta
pro tenké spáry

250

250

dva pásy
zdicí pěny
POROTHERM
DRYFIX
nebo malta
pro tenké spáry

250

190

440

125

Vazba rohu obvodového zdiva
POROTHERM 44 P+D

125

250

250

Vazba rohu broušených cihel
POROTHERM 44 Profi DRYFIX
POROTHERM 44 Profi

440

Vazba rohu z tepelněizolačních cihel
POROTHERM 44 EKO+ Profi DRYFIX
POROTHERM 44 EKO+ Profi
POROTHERM 44 EKO+

2. vrstva

440

Výškový modul
Cihly POROTHERM jsou vysoké 238 mm (POROTHERM P+D, AKU, EKO+ a Hi) nebo
249 mm (POROTHERM Profi). Cihly s výškou 238 mm se vyzdívají na ložné spáry
průměrné tloušťky 12 mm tak, že dohromady tvoří vrstvy zdiva o modulové výšce
250 mm. Doporučená tloušťka ložné spáry se pohybuje od 8 do 15 mm. Stejné výšky
vrstev – 250 mm – se dociluje i u cihel se zabroušenými ložnými plochami výšky 249 mm,
které se vyzdívají na maltu pro tenké spáry tloušťky cca 1 mm nebo na zdicí pěnu
POROTHERM DRYFIX.

POROTHERM
překlad 7

překlad strop

POROTHERM
věncovka VT 8

systém pro broušené cihly POROTHERM

překlad strop

systém pro nebroušené cihly POROTHERM

11.

vrstva malty
tl. 12 mm

POROTHERM
věncovka VT 8
POROTHERM
překlad 7
vrstva malty
tl. 12 mm

10.

8.
7.

okenní otvor

okenní otvor

okenní otvor

okenní otvor

9.

6.
výška
parapetu
1 000 mm

výška
parapetu
1 000 mm

5.

2.
1. řada

Výškový modulový rastr systému POROTHERM P+D a POROTHERM Profi
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parapet

249
250

3.

1

250
238
12

12

250
238

parapet

4.

TECHNOLOGIE ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL (SUPE THERM SB)
VIDEO ZALOŽENÍ PRVNÍ VRSTVY ZDIVA

VIDEO ZÁSADY SPRÁVNÉHO ZDĚNÍ

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.
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VIDEO NAPOJENÍ NOSNÝCH STĚN A PŘÍČEK

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.

Kontrolní otázky:
1. Jaký je rozdíl mezi tvarovkou a klasickou cihlou?
2. Jaké znáte druhy vazeb u cihelných tvarovek?
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10.4 BETONOVÉ KONSTRUKCE
Svislé betonové konstrukce patří mezi progresivní konstrukce vícepodlažních objektů.
Z hlediska technologie výstavby rozeznáváme dva druhy betonu: monolitický (prvky
zhotovené přímo na stavbě) a montovaný (prvky vyráběné v prefách).

Výhody betonových konstrukcí:
• beton má obecně 5× až 8× větší pevnost než zdivo z keramických tvarovek a tvárnic,
• dostupnost surovin na území ČR.

Nevýhody betonových konstrukcí:
• nízký tepelný odpor,
• pracná výroba bednění pro monolitické konstrukce,
• těžké zvedací mechanismy pro montované konstrukce.

MONOLITICKÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE
Monolitické betonové konstrukce lze použít pro všechny tvary konstrukcí. Nevýhodou
je potřeba bednění, které dříve bývalo prkenné (dnes používané jen u atypických
konstrukcí), ale z důvodu pracnosti se dnes již nepoužívá a používají se velkorozměrová
desková bednění (hliníkové rámy osazené vodovzdornou překližkou), např. PERI, DOKA,
MEVA. U stěnových systémů se někdy používá tzv. ztracené bednění (bednění, které
zůstane trvalou součástí stavby), např. VELOX.

ŽELEZOBETONOVÉ STĚNOVÉ SYSTÉMY
Železobetonové stěnové systémy monolitické
• výhody – lepší vzájemné spolupůsobení konstrukce, použití subtilnějších konstrukcí,
• nevýhody – problematické dodržení vlastností betonu, dlouhá doba výstavby.
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Železobetonové stěnové systémy montované:
• výhody – rychlá výstavba, konstrukce lze ihned částečně zatížit, stálá kvalita
konstrukčních prvků,
• nevýhody – prvky jsou mohutné a těžké, vyžaduje těžké zvedací mechanismy.
Monolitický tuhý styk stěna-strop: výztuž stěn a stropní konstrukce je průběžná, to
znamená, že výztuž prochází z jednoho prvku bez přerušení (jednotlivé prvky výrazně
spolupůsobí).

ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPOVÉ KONSTRUKCE
Opět jsou v provedení monolitickém nebo montovaném. Hlavní nosné prvky jsou sloupy
a průvlaky (vodorovné prvky), které dohromady tvoří tzv. rámy.

a)

b)

c)

Typy prefabrikovaných průvlaků:
a) obdélníkový průvlak, b) tyčový průvlak s úložnými ozuby, c) deskový průvlak
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TECHNOLOGIE MONTÁŽE STĚN SYSTÉMEM
ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ NA PŘÍKLADU SYSTÉMU FIRMY VELOX
Popis stavebního systému VELOX
Stavební systém VELOX, zvaný také systém ztraceného bednění, představuje technologii
monolitických staveb. Při této technologii se stěny a stropy betonují do předem
připraveného bednění ze štěpkocementových desek VELOX, které se po vytvrdnutí
betonu stávají trvalou součástí svislých i vodorovných konstrukcí.
Krok 1 – Na připravenou podkladovou konstrukci se přenese skutečný půdorys stavby
a postupné sestavování bednicích desek stěn se začíná rozvíjet od rohu objektu.
První – základní vrstva bednění se postaví v celém rozsahu navrhovaného půdorysu
stavby.
Vytváření rohu – Na vnější desku bednění se nasadí jednostranné spony tak, že první
se osadí (t + cca 50 mm) od rohu stavby a následné spony v pravidelných rozestupech,
v počtu 4 ks/bm stěny (cca 250 mm), kde t = celková tloušťka stěny bez omítek v mm.
Poslední spona na desce se osadí cca 50 mm od jejího konce. Pro vytváření rohů nesmí
být použity přířezy z desek kratší než 1 m. Izolační materiál – polystyren – je nutno
v rozích odříznout o tloušťku napojované desky.
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Krok 2 – Deska se otočí o 180° a položí sponami na předkreslený půdorys.
VELOX WS-EPS/Z

Krok 3 – Před osazením vnitřní desky do jednostranných spon se na její konec umístí
jednostranná spona.
Platí zásada, že vnější a vnitřní bednicí desky se musí překrývat alespoň o tloušťku stěny
„t“. Nejlépe je začít jednou celou a jednou poloviční deskou.
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Krok 4 – Vnější a vnitřní bednicí desky stěny se nahoře zajistí oboustrannými sponami
a platí stejná zásada kladení spon – první spona se umístí cca 50 mm od koutu a dále
v následných rozestupech asi 250 mm, tj. 4 ks/bm, přičemž poslední spona se vždy
osazuje cca 50 mm od konce desky.

Krok 5 – K takto sestavenému bednění se přisadí vnitřní deska bednění navazující stěny
s nasunutými jednostrannými sponami a přibije se k vnitřní desce již stojícího bednění
(neosazená vnější deska neomezuje prostor pro její přibíjení).
Před přibíjením je vždy nutné rohy stěny vyrovnat do svislice. Sbíjení se provádí střídavě
šikmo hřebíky dlouhými 100 mm, min. ve třech bodech.
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Krok 6 – Do spon se osadí vnější deska bednění napojované stěny, zajistí se
oboustrannými sponami a po vyrovnání v rohu se přibije. Z rohu se rozvíjí bednicí práce
po celém půdorysu stavby.

Zalomení nebo oblouky jsou řešeny dle obrázku tak, že krátké šikmo řezané přířezy pro
tvarování půdorysného oblouku musí jistit min. 2 spony na ložnou spáru. Přířezy se ve
styčných spárách přibijí.
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Krok 7 – Při průběžném sestavování základní vrstvy bednicích desek se souběžně
provádí bednění nosných vnitřních stěn a obednění otvorů, přičemž se dodržují hlavní
zásady kladení desek a spon. V místě navázání vnitřní nosné stěny na obvodovou se
spoje přibijí. V místech ostění otvorů se stěny uzavřou použitím okrajových pruhů, které
se přibíjejí mezi štěpkocementové desky bednění nosných stěn.

Do bednění 1. vrstvy stěn se v místech potřeby (cca 2 m) zasunou stěnové výztuhy na
celou výšku podlaží, které se využívají k zajišťování svislosti stěn. Nerovný základ lze
nejsnadněji kompenzovat podklínováním spodních hran desek. Styčné spáry k sobě musí
těsně doléhat, ložné spáry musí přesně kopírovat půdorys. Čím přesněji je sestavena
základní řada desek, tím přesněji a rychleji budou probíhat následující obedňovací práce
stěn.
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Krok 8 – Během sestavování je možno do bednění vkládat instalace – odpadní a větrací
trouby, krabice elektro, elektrické rozvody v instalačních trubkách apod., které je nutno
v bednění zajistit proti posunutí.
V místě potřeby instalační drážky se do bednění vloží pás polystyrenu a po betonáži se
odstraní. Obdobná konstrukce instalační šachty je patrná z obrázku. Malé drážky pro
elektroinstalace lze vyfrézovat. K vytvoření výklenků pro topná tělesa jsou vyráběny
atypické spony.

UPOZORNĚNÍ: U staveb s vysokými nároky na zvukovou izolaci nesmí být stěna
narušena žádným instalačním vedením. Do stěn nesmějí být umísťovány kouřovody ani
komíny pro odtah spalin. Musí být vedeny odděleně, min. 50 mm od probíhající stěny.
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Krok 9 – Po kompletním sestavení 1. řady bednění stěn následuje betonáž v celém
půdorysném rozsahu do výše cca 400 mm, tj. po spodní hranu oboustranné spony.
Zhutnění betonu se provede pěchováním. Po zalití betonem musí být bednění
zkontrolováno, popř. přesně půdorysně vyrovnáno. (Je nutno kontrolovat svislou polohu
okrajových pruhů a stěnových výztuh).
POZNÁMKA: V případě přerušení betonáže se doporučuje osadit do betonového jádra
ocelové trny pro lepší spojení s následující betonovou vrstvou.

Krok 10 – Druhá a následné řady desek se osadí do ocelových spon a průběžně
se zajišťují sponami a hřebíky. Přesazení desek jednotlivých vrstev bednění stěny
(tzv. vázání bednicích desek) musí být min. o 250 mm a zároveň se musí dodržovat
přesazení vnějších a vnitřních desek bednění o min. „t“ = tloušťka stěny.
Ložné a styčné spáry bednění musí být přesné, bez mezer mezi deskami. Desky se
mohou ve styčných spárách přibít, aby se zabránilo posunutí desek.
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Rohy se zhotovují střídavým vzájemným přesazováním vnějších desek, v místě styku se
musí přibít.
Při betonáži celého patra najednou se doporučuje použít desky VELOX WSD. Stěny se
nezpevňují tahovými sponami.
Při použití desek VELOX WS se v každé vrstvě doporučují umístit do plochy desek tahové
spony pro zvýšení pevnosti bednění. Na jednu vrstvu bednění se použije 1–2 ks/bm
tahových spon.

Zajištění bednění z desek VELOX WS tahovými sponami
v každé vrstvě (1–2 ks/bm jedné vrstvy bednění), při betonáži celého patra najednou. Při použití desek VELOX WSD
se tahové spony nepoužívají.
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V místě styku stěny a stropu je třeba vnější bednicí desku vytáhnout až po horní úroveň
navrhovaného stropu bez horizontální spáry a zajistit ji stropními sponami v počtu 4 ks/
bm. Stropní spony se osazují v úrovni spodního okraje stropu jedním koncem na vnitřní
desku bednění a druhým koncem do předvrtávaných otvorů (o průměru 12 mm) vnější
průběžné desky. Z vnější strany se spona zajistí hřebíkem zaraženým do oka spony.

Krok 11 – Ostění oken a dveří se provádí pomocí okrajových pruhů, které uzavírají stěnu
ze tří stran. Okrajové pruhy se přibíjejí mezi desky stěny hřebíky. Úroveň parapetů oken
se ponechá otevřená pro betonování. Pod parapet do betonového jádra se doporučují
uložit min. dva kusy žebrované betonářské oceli, které přesahují 750 mm do navazující
stěny. Překlady jsou tvořeny prostorovými ocelovými nosníky, popř. betonářskou ocelí.
Před betonáží je nutné horní ostění oken a dveří podepřít.
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Způsob betonáže stěn VELOX
Potřebné třídy pevnosti betonu jsou vyznačeny v projektu. Pro betonáž se používá
betonová směs měkké konzistence o velikosti zrn max. 16 mm.
Doprava betonové směsi do bednění se provádí čerpadlem nebo košem. Ukládání
betonové směsi probíhá plynule po celém obvodu kompletně sestaveného bednění
v souvislých vodorovných vrstvách cca 50 cm vysokých. Při ukládání betonové směsi se
musí dbát na řádné vyplnění bednění betonem. Betonová směs při ukládání musí být
dokonale a stejnoměrně zhutněna ve všech částech konstrukce.
Betonáž se provádí (po vybetonování celé základní vrstvy bednění) v celém rozsahu
jednoho patra včetně stropu, při splnění podmínek zaručujících zvýšení pevnosti
bednění:
• Při provádění bednění stěn z desek VELOX WS se doporučuje užití tahových spon
v každé vrstvě bednění, hutnění betonové směsi se provádí propichováním.
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• Při provádění bednění z desek WSD není nutné použít tahové spony, hutnění
betonové směsi se provádí ponorným vibrátorem s vibrační hruškou max. 40 mm
nebo intenzivním propichováním.
Stavba nosných stěn a následná betonáž může být prováděna i po jednotlivých vrstvách
při zachování polohy a ošetření pracovní spáry.
Pracovní spára při betonáži má být v principu umístěna tak, aby tlak čerstvého betonu
směřoval kolmo k ní. Její poloha v bednění musí být o 10 cm níže než ložná spára desky.
Pracovní spára a ložná spára desky nesmí být v jedné úrovni! Při stavbě bednění je nutno
udržovat čistotu pracovních spár.
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Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Jaké jsou výhody a nevýhody betonových konstrukcí?
Jaké znáte druhy betonových konstrukcí?
Jak probíhá montáž stěn systémem ztraceného bednění?
Jak se provádí betonáž stěn VELOX?
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10.5 ZDIVO Z LEHČENÝCH BETONŮ
Lehčený beton je takový, který má objemovou hmotnost nižší než 1800 kg/m3.
Zdivo z lehčených betonů můžeme rozdělit na:
• přímo lehčené – beton je vylehčený pomocí plynotvorné přísady (např. pórobeton),
• nepřímo lehčené – beton je vylehčený použitím lehkého plniva.

HEBEL, YTONG
Systémy HEBEL a YTONG jsou zástupci přímo lehčených betonů. Pro vylehčení je
použito plynotvorného hliníkového prášku. Při výrobě jsou použity ekologické materiály
(křemičitý písek, vápno, cement, voda, plynotvorné přísady).
Výhody:
• vynikající tepelněizolační vlastnosti,
• hygieničnost,
• vyšší produktivita práce,
• menší tloušťky stěn při dostatečném tepelném odporu – vede to k úspoře materiálu,
• přesné tvárnice (pro omítání stačí tenkovrstvá omítka).
Pro snadné zdění a manipulaci jsou tvarovky opatřeny kapsami. Spojení ve styčné spáře
je na pero a drážku.

YTONG
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ŠKVÁROBETON
Škvárobeton je zástupcem nepřímo lehčených betonů, kde je třeba při rozumných
tloušťkách opatřit tvárnici vrstvou tepelné izolace, tj. jako sendvičové zdivo.
ISOBLOK – vícevrstvá tvarovka skládající se z vnější plné části, z tepelné izolace
a z vnitřní dutinové části.

ISOBLOK

LIATHERM
U tvarovky LIATHERM se jako plnivo používá materiál liatherm (expandovaný keramzit).
Jedná se o děrovanou tvarovku s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi.
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TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ (TSZ)
Tvárnice suchého zdění jsou vyrobeny z nepřímo lehčeného betonu, ve kterém je
obsažen elektrárenský popílek. Tvarovky jsou buď jednoděrované, nebo dvouděrované,
které se skládají na sucho do zdi a následně se zmonolitní betonem. Systém obsahuje
i speciální tvarovky jako např. překlady a věnce. Obdobný princip využívá i systém
CEPOL, který jako lehčivo používá extrudovaný polystyren.

TECHNOLOGIE ZDĚNÍ Z PÓROBETONU –
NA PŘÍKLADU NOSNÉHO ZDIVA YTONG
Zakládání rohů

VIDEO

1

1. Před zahájením zdění provedeme kontrolu rovinnosti základů (desky, pásu) a jejich
srovnání do tolerance 20 mm. V každém rohu budovy se osadí rohová tvárnice.
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Výšku a uložení je nejlepší nastavit pomocí nivelačního přístroje (můžeme použít i jiné
zařízení s přesností ±1 mm). Nejdříve je nutné usadit tvárnici v nejvyšším bodě základu!
2. Na základový pás nebo základovou desku naneseme po očištění štětkou penetrační
nátěr. Rozprostřeme a natavíme hydroizolaci v pásu šířky min. 500 mm předepsanou
v projektu. Napojení pásů řešíme přesahem min. 150 mm.
3. Vyměříme přesné rozměry půdorysu a polohu budoucích obvodových stěn dle
projektu!
4. Jako první ukládáme tvárnici v nejvyšším rohu základové desky, pery k vnějšímu
líci. Tvárnici osadíme na vápenocementovou maltu tloušťky min. 20 mm v celé ploše
tvárnice.
2

3

4

5. Tvárnici stabilizujeme poklepem gumovou paličkou. Přitom kontrolujeme vodorovnost
tvárnice v obou směrech.
6. Zkontrolujeme výškové osazení tvárnic ve všech rozích.
7. První řadu tvárnic klademe na vápenocementovou maltu, jejíž tloušťka se může měnit
v závislosti na nerovnosti základu, min. však tl. 20 mm. Dbáme na vodorovnost ve všech
směrech, zejména v napojení stěn. Případné nerovnosti zarovnáme hoblíkem.
5

6
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Nosné zdivo

VIDEO

První řadu tvárnic nosného zdiva pokládáme na vápenocementovou maltu tl. 20 mm,
(její tloušťka se může měnit v závislosti na nerovnosti základu). Další vrstvy již zdíme na
tenkovrstvou maltu Ytong tl. 1 až 3 mm. Přesné osazení tvárnic kontrolujeme vodováhou!
Případné výškové nerovnosti zarovnáme hoblíkem.
1. Před položením další vrstvy očistíme povrch tvárnic od prachu a nečistot.
2. Zdicí maltu Ytong nanášíme pomocí zubaté lžíce. Maltujeme v celé ploše (šířce) zdiva!
3. Dodržujeme správnou vazbu tvárnic v případě vynechání otvoru ve stěně. Svislé
přesahy tvárnic musí být min. 100 mm.
1

2

3

4. Vodováhou kontrolujeme osazení tvárnic nejen vodorovně, ale i svisle! Při zdění
používáme výhradně gumovou paličku.
5. V případě použití hladkých tvárnic bez pera a drážky nanášíme zdicí maltu i na svislou
stěnu tvárnic.
6. Tvárnice klademe co nejtěsněji k sobě, aby vodorovným posouváním po maltě
nedošlo k jejímu nahrnutí do svislé spáry a vzniku mezery bez malty.
4

5

ZEDNÍK 1 – ZDIVO Z LEHČENÝCH BETONŮ

6

7. Úchopové kapsy, pera a drážky umožní pohodlné a přesné usazení tvárnic bez
nutnosti dalších korekcí.
8. Detail suchého styku pero – drážka.
9. Profilování per a drážek zajistí těsnost styku i bez malty.
7

8

9

Napojení nosných stěn
1. Zkontrolujeme zdivo v místě budoucí stěny, případné nerovnosti nejprve zarovnáme
hoblíkem. Nezapomeneme řádně očistit!
2. Nosnou vnitřní stěnu spojíme s obvodovou stěnou napevno – vazbou zdiva. První řadu
tvárnic klademe na vápenocementovou maltu min. tloušťky 20 mm, přitom neustále
kontrolujeme rovnost s obvodovou stěnou.
3. Napojením nosné stěny vytvoříme plnou vazbu s obvodovou stěnou, přičemž sesazení
tvárnic korigujeme poklepem gumovou paličkou.
1

2

3

4. Dbáme na rovinnost a kolmost i ve svislém směru.
5. Detail vazby vnitřní a obvodové stěny. Na zdění používáme nářadí Ytong.
6. Při použití hladkých tvárnic (bez pera a drážky) musíme nanést lepicí maltu i na svislou
stěnu tvárnice.
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4

5

Napojení příčky na nosné zdivo

6

VIDEO

1. Polohu budoucí příčky si vyznačíme dle projektu na nosné stěně, přičemž dbáme na
svislost.
2. V místě příčky zasadíme do ložné spáry nerezovou spojku zdiva.
3. Spojky zdiva ve spáře upevníme hřebíky.
1

2

3

4. Pokračujeme ve zdění a dbáme na nanesení zdicí malty po celé šířce zdiva. Spojky
zdiva zasadíme v každé druhé řadě tvárnic nosné stěny.
5. Spojku zdiva můžeme také vmáčknout do maltového lože bez hřebíků.
6. Kotvení dodatečně dozdívané příčky. Spojku zdiva upevníme do nosného zdiva
hmoždinkou. Příčky ke stropu neklínujeme, použijeme spojky zdiva nebo montážní pěnu.
4

5
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Montáž nosných překladů

VIDEO

1. Nejjednodušší překlenutí otvoru vytvoříme pomocí nosných pórobetonových
překladů příslušné délky a šířky, čímž nám vznikne nadpraží min. výšky 250 mm.
2. Překontrolujeme a upravíme rovinnost a výšku ložných ploch překladu.
3. Vyrovnáme ostění otvorů – vyčnívající pera v tvárnicích odstraníme hoblíkem.
1

2

3

4. Překlad pokládáme z lešení, zkontrolujeme, zda není mechanicky poškozený.
5. V místě uložení překladu naneseme zdicí maltu ve stejné tloušťce jako při zdění.
Minimální úložná délka překladu musí být 250 nebo 200 mm dle typu překladu!
6. Šipky zakreslené na čele překladu musí směřovat vzhůru a nápis Ytong musí být
v čitelné poloze!
4

5

6

7. Zkontrolujeme správnost uložení i ve svislém směru.
8. Případné nerovnosti je třeba upravit poklepem gumovou paličkou.
9. Správně zabudovaný překlad má ložné spáry stejné tloušťky jako zdivo. Uložení
překladu na stěně musí být min. 250 mm nebo 200 mm dle typu překladu, může být
i větší.
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7

8

9

Montáž plochých překladů
1. Ploché překlady jsou trámce výšky 125 mm, na něž se provede nadezdívka minimálně
jedné řady tvárnic, čímž vznikne tzv. spřažený překlad výšky 375 mm. Uložení spřaženého
překladu je min. 250 mm. Trámce se kladou na vyrovnanou ložnou plochu do zdicí malty.
2. Na obvodovou stěnu tloušťky 375 mm použijeme 3 trámce šířky 125 mm.
3. Minimální úložná délka překladu je 250 mm. Pozor na šipky, musí směřovat vzhůru!
1

2

3

4. Pro zlepšení celistvosti navzájem slepit trámce po celé délce tenkovrstvou zdicí maltou
Ytong.
5. Přiložíme další trámec.
6. Případné nerovnosti a nepřesnosti při položení upravíme poklepem gumovou paličkou.
4

5
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7. Druhý trámec také polepíme po celé délce boční plochy.
8. Přiložíme třetí trámec, přičemž dbáme na přesné uložení.
9. Případné nerovnosti povrchu nebo tloušťku zarovnáme hoblíkem.
7

8

9

10. Horní plochu důkladně očistíme od prachu a nečistot.
11. Při uložení na řadu tvárnic v celé výšce (250 mm) dozdíme vyrovnávací vrstvu tvárnic
(125 mm).
12. Jako alternativu můžeme trámce zapustit 125 mm do tvárnic.
10

11

12

13. Trámce nad otvory šířky 1250 mm a více je nutné uprostřed montážně podepřít.
Podepření můžeme odstranit až po úplném vyzrání konstrukce.
14. Nadezdíme horní řadu tvárnic o výšce 250 mm. V místě překladu je nutno nanést
zdicí maltu i na čelo tvárnic, bez ohledu na to, zda mají pero a drážku. Používáme
výhradně maltu Ytong.
15. Tvárnice klademe na trámce do tenkovrstvé zdicí malty Ytong a dbáme na to, aby
malta byla nanesena na celou plochu zdiva.
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14

15

16. Přesnosti sesazení tvárnic dosáhneme poklepem gumovou paličkou.
17. Po vytvoření překladu dozdíme zbytek zdi do stejné výšky.
18. Překlad z plochých překladů je nosný až po úplném vyzrání konstrukce. Potom
můžeme odstranit podpěru překladu.
16

17

18

Provádění „U“ překladu
1. Pozor! U-profily tvoří pouze tzv. ztracené bednění, nosnou část překladu tvoří
železobetonové jádro s vloženou výztuží dle statického výpočtu. Tuto výztuž je výhodné
si dopředu připravit jako armokoš.
2. Pod překladem z U-profilů nejprve zhotovíme bednění.
3. U-profily klademe na zeď a bednění tak, aby úložná délka překladu byla min. 250 mm.
1

2
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4. U-profily klademe na sraz a lepíme v čele mezi sebou tenkovrstvou zdicí maltu Ytong.
5. Dbáme na rovinnost a přesnost uložení U-profilů.
6. Nerovnosti upravíme poklepem gumovou paličkou.
4

5

6

7. Do jádra U-profilu vložíme předem připravenou výztuž – armokoš, fixujeme jeho
polohu, abychom zajistili potřebné krytí výztuže betonem.
8. Výztuž v jádře je umístěna nesymetricky – blíže k okraji z vnitřní strany.
9. Z vnější strany vložíme tepelnou izolaci.
7

8

9

10. Správně sestavený překlad před betonáží.
11. Před betonáží jádra překlad zvlhčíme vodou.
12. Betonujeme v menších úsecích betonem min. třídy C16/20.
10

11
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13. Betonovou směs průběžně zhutňujeme.
14. Horní plochu betonového jádra zarovnáme, U-profily teď tvoří ztracené bednění.
15. Překlad z U-profilů je nosný až po úplném vyzrání konstrukce. Podepření překladu
můžeme odstranit až po úplném vyzrání konstrukce.
13

14

15

Kontrolní otázky:
1. Co je to lehčený beton a jaké má výhody?
2. Popište základní rozdíl mezi škvárobetonem, liathermem a tvárnicí suchého zdění.
3. Jaký je obecný postup při zdění?

ZEDNÍK 1 – ZDIVO Z LEHČENÝCH BETONŮ

TECHNOLOGIE ZDĚNÍ Z PÓROBETONU (YTONG)
VIDEO ZALOŽENÍ PRVNÍ ŘADY ZDIVA

VIDEO REALIZACE NOSNÉHO ZDIVA

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.
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TECHNOLOGIE ZDĚNÍ Z PÓROBETONU (YTONG)
VIDEO ZDĚNÍ PŘÍČEK

VIDEO KLADENÍ NOSNÝCH PŘEKLADŮ

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.
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10.6 SVISLÉ KONSTRUKCE
ZE ZVLÁŠTNÍCH DRUHŮ BETONU
Konstrukce z obyčejných betonů jsou velmi těžké a jejich tepelný odpor je nízký. Proto se
nehodí na obvodové zdivo objektů občanské a bytové výstavby. Lehké betony odstraňují
obě tyto nevýhody při zachování mechanizované výroby a výroby velkorozměrových
prefabrikovaných prvků. Objemová hmotnost takovéhoto betonu je menší než
2 000 kg/m3. Objemovou hmotnost snižujeme zvýšením mezerovitosti betonu, použitím
pórovitého kameniva nebo vylehčením malty.

Různé druhy betonu

LEHKÉ BETONY
Lehké betony mají mít malou hmotnost, velkou tepelněizolační schopnost, velkou
pevnost a malou navlhavost.
Malé objemové hmotnosti dosahujeme:
• zvětšením mezerovitosti: používáme jen jednu frakci hrubého kameniva, přičemž
malta spojí k sobě zrna hrubého kameniva jen částečně a nevyplňuje mezery mezi
nimi,
• zvětšením pórovitosti kameniva: pórovité kamenivo vyrábíme buď jako umělé, nebo
používáme přírodního kameniva typu tufů a tufitů, popř. organická plniva,
• zvětšováním pórů v maltě: maltu nakypřujeme pěnotvornou nebo plynotvornou
přísadou, která vytvoří značné množství pórů (makropórovité betony). Odpařováním
nadměrného množství vody lze získat v betonu jemné póry (mikropórovité betony).
Velké tepelněizolační schopnosti dosahujeme velkým množstvím uzavřených pórů.
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Nadměrně velká pórovitost snižuje pevnost a zvyšuje dotvarovaní betonu. Póry, které
jsou uzavřené, izolují účinně jen tehdy, je-li v nich uzavřen suchý vzduch. V malých
pórech dochází ke kondenzaci vodních par a velká kapilární vzlínavost způsobuje
tepelné mosty. Nejvhodnější jsou póry stejné velikosti o rozměrech 0,1 až 1 mm. Pevnost
lehkých betonů závisí na druhu, množství a jakosti pojiva a na pevnosti pórovitého
kameniva.
Navlhavost se projevuje během hydratace a při změnách prostředí objemovými
změnami. U některých betonů jsou objemové změny značné (nejvíce u betonů
s organickými plnivy nebo pórovitým kamenivem obsahujícím nespálené zbytky).
Smršťování a nabývání při hydrataci snižujeme autoklávováním, avšak nemůžeme
zabránit objemovým změnám způsobeným navlháním a nasákavostí.
Malé pevnosti, malý modul pružnosti a velké dotvarování jsou příčinou toho, že lehké
betony většinou nevyztužujeme. Jen betony s pórovitým kamenivem, které dosahují
velké pevnosti, je možné použít k výrobě předpjatých konstrukcí.

Mezerovité betony
Mezerovité betony vyrábíme jak z přírodního hutného kameniva, tak i z pórovitého
kameniva. Granulometrické složení má přetržitou křivku zrnitosti, nejčastěji volíme jednu
frakci kameniva. Cementová malta spojuje zrna jen částečně a takto vzniklé mezery
zvyšují tepelný odpor. Betony dosahují pevnosti 6 až 8 MPa a objemové hmotnosti
1 500 až 1 600 kg/m3, odolnost proti mrazu je velmi dobrá a smrštění je velmi malé.
Nevýhodou je náročnější výroba.

			

Mezerovitý beton
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Lehčené betony z pórovitého kameniva
Tyto betony se označují jako betony nepřímo lehčené, přičemž používáme kameniva
objemové hmotnosti menší než 1 800 kg/m3 (umělé nebo přírodní). Umělé kamenivo
rozdělujeme na průmyslový odpad (škvára, struska, cihelná drť, popílek) a kamenivo
speciálně vyrobené (agloporit, keramzit, expandit, expandovaný perlit).

1. Z přírodního pórovitého kameniva
Z přírodního pórovitého kameniva se užívají především tufy a tufity. Jsou to horniny
vulkanického původu, které vznikly z vyvřelých hornin stmelením sopečného popela
(objemová hmotnost 1 000 až 1 600 kg/m3).
Z tufů a tufitů se vyrábí:
• Tufobeton vyrábíme s velkým množstvím vody (vodní součinitel je od 1,3 až 1,5), na
1 m3 hotového betonu dávkujeme až 300 kg cementu. Vlivem značné nasákavosti
zvětšuje svůj objem a při vysychání naopak objem zmenšuje, proto se tufobeton
nehodí na velkorozměrné prvky. Používáme je pro výrobu tvárnic a stropních desek.
• Pemzobeton je lehký beton vyrobený z přírodní pemzy; beton je lehký, kvalitní,
objemově stálý, avšak v ČR se příliš nepoužívá, protože se zde pemza téměř
nevyskytuje.

				

Pemzobeton

Dále pro výrobu lehčených betonů používáme nejrůznější pórovité kamenivo
s vhodnými vlastnostmi (nízká objemová hmotnost, nasákavost apod.), jako jsou
spongility (horniny podobné písečným slínům, opukám a křemičitým vápencům) nebo
křemelina (vznikla z křemičitých schránek rozsivek – jednobuněčných řas). Výrobky
z křemeliny zpracováváme tvrzením v autoklávech, přičemž křemelinu promícháme
s hašeným vápnem, cementem a pilinami, hotovou směs udusáme do forem.
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2. Využití průmyslových odpadů
Průmyslový odpad je pro stavebnictví levným materiálem, mnohdy je vhodný pro výrobu
různých lehkých betonů bez zvláštních úprav. Nevýhodou těchto materiálů je kolísavost
složení, která se negativně projevuje na kvalitě betonů.
• Škvára se používá k výrobě tvárnic a izolačních betonů, pro úpravu rovných střech,
podlah a stropních vložek. Pro výrobu škvárového betonu používáme drcenou škváru,
těžené drobné kamenivo, cement (200 až 280 kg na 1 m3) a vodu. Jelikož je škvára
velmi nasákavá, používáme pro beton vyšší vodní součinitel 0,7 až 1,2.

Škvára

• Struskopemzobeton vyrábíme ze zpěněné strusky (odpad při výrobě oceli). Při
zpěňování je žhavá struska zchlazována vodou, čímž vzniká sklovitá křehká hmota
s velkým počtem pórů (nejvhodnější velikosti 0,1 až 2 mm) o objemové hmotnosti
850 až 1 150 kg/m3, ta se dále drtí a třídí. Ze struskové pemzy vyrábíme mezerovitý
beton a beton konstrukční. Zpracováváme ji na výrobu blokopanelů, příčkových
a stěnových panelů i k výrobě litých betonů. Protože struskopemzobeton má dobrou
pevnost a přilnavost k oceli, je možné ho použít k výrobě prvků vyztužených ocelí.
• Cihlobeton se vyrábí z cihelné drti, kterou získáváme drcením cihelných přepalků či
z cihelných nebo keramických odpadů. Takto vzniklý beton má velmi dobré izolační
schopnosti a lze jej vyztužovat.
• Popílkový beton vyrábíme z elektrárenského, velmi jemného popílku (velikost zrna
0,001 až 0,09 mm). Popílek využíváme při výrobě pórobetonu a lehkého kameniva,
které vyrábíme spékáním, sbalkováním.
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3. Z umělého pórovitého kameniva
Pórovité kamenivo získáváme vypalováním průmyslového energetického, báňského
nebo hutního odpadu. Nejčastěji slinujeme uhelné kaly, hlušiny, odpad uhelných prádel
s popílky nebo struskami. Ke slinování (aglomeraci) je nutné, aby surovina obsahovala 		
6 až 12 % spalitelných látek. Spékání provádíme na aglomeračních roštech při teplotě 		
1 200 °C a dostáváme tak kamenivo s pórovitostí přibližně 50 % a nasákavostí až 30 %.
• Agloporit je pórovité kamenivo vyráběné z elektrárenského popílku podle licence
Carson. Je vhodný jak pro výrobu izolačních betonů, tak i pro betony konstrukční.
Z obvzlášť pevného agloporitu vyrábíme železobetonové i předpjaté konstrukční
prvky. Výhodou agloporitu je objemová stálost.

Agloporit

• Keramzit je velmi lehký granulát vyráběný expandováním přírodního jílu. Svou
podstatou se Liapor řadí mezi keramické hmoty, které jsou jedním z nejstarších
a nejosvědčenějších stavebních materiálů. Jedná se však o vyšší stupeň zpracování
výchozího materiálu, což umožňuje, že k základním vlastnostem keramických
materiálů, jako je pevnost, malá nasákavost, stálost, zdravotní nezávadnost, přistupují
ještě další, jako např. velmi nízká objemová hmotnost a vynikající tepelněizolační
schopnosti. V ČR se vyrábí pod obchodním názvem LIAPOR.
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Keramzit

• Expandit je lehčené kamenivo, které získáváme expanzí břidlice. Výroba a vlastnosti
jsou obdobné jako u keramzitu. Používáme je ke zlepšování izolačních vlastností
mezerovitých betonů a jako kamenivo pro izolační desky.
• Expandovaný perlit je jemně pórovité kamenivo bílé barvy. U nás jej vyrábíme
ve frakcích 0–0,2 a 0–4 mm. Má velkou izolační schopnost, ale je značně nasákavý
(pojme až 400 % hmotnosti vody). Používáme jej ke zlepšování izolačních vlastností
mezerovitých betonů a jako kamenivo pro izolační desky.

Perlit
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Lehké betony z plniv organického původu
Z organických plniv používáme piliny, hobliny, rýžové plevy, donedávna i pazdeří.
Výhodou těchto betonů je zvýšená houževnatost, snadné opracování a velmi dobré
tepelné a zvukově izolační vlastnosti. Nevýhodou je tlení a plesnivění organických plniv
při uložení ve vlhku.
• Pilinobeton vyrábíme ze smrkových a jedlových pilin. Používáme jej k výrobě
izolačních desek nepříliš velkých rozměrů. Velmi se smršťuje, až o 10 mm na 1 běžný
metr.
• Pórobeton je lehký, křehký, pórovitý, dobře opracovatelný a za vymezených
podmínek trvanlivý stavební materiál, který se používá pro stavební konstrukce
s tepelně a izolačně konstrukční funkcí.
Pórobeton se vyrábí ze směsi složky křemičité (popílek, křemičitý písek aj.) a pojivé
(vápno, cement), smíchané s vodou, vylehčené plynem vyvinutým uvnitř hmoty
pomocí hliníkové přísady a hydrotermálně zpracované v autoklávu (vytvrzený parou
pod tlakem).
Výhody pórobetonu: spočívají ve výborných tepelněizolačních vlastnostech, nízké
hmotnosti (snadná manipulace, nižší nároky na dopravu apod.) a výrobě přesných
tvárnic zaručujících přesnou a rychlou výstavbu.
Nevýhody pórobetonu: spočívají v jeho měkkosti a omezené možnosti jej vyztužovat.

Pórobeton
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PROLÉVANÉ BETONY
Prolévané betony vyrábíme speciální technologií. Hrubé kamenivo (zrna větší než
16 mm) ukládáme přímo do bednění konstrukce, důkladně zhutníme a následně
proléváme cementovou maltou. Podle způsobu prolévání rozeznáváme:
• Propactobeton – beton vytvořený zhutněným kamenivem, mezi něž injektážními
trubkami protlačujeme pomocí čerpadel maltu, až dostoupí k povrchu. Plastičnost
malty upravujeme zvláštními přísadami (plastifikátory).
• Colcretebeton – beton vyráběný proléváním zhutněného kameniva maltou
shora nebo vháněním malty do kameniva pomocí čerpadel. Užíváme aktivovanou
cementovou maltu, kterou mícháme v aktivačních míchačkách při vysokých otáčkách.
Výhody: zjednodušená manipulace s kamenivem, snížení počtu potřebných
pracovníků, zvýšení produktivity.
Nevýhody: obtížné zhutnění kameniva, nutnost použít mohutné vibrační prostředky.

OHNIVZDORNÝ BETON
Vyrábíme z kameniva s co nejmenším obsahem živce a křemene. Nejčastěji používáme
čedič, diabas nebo sopečné tufy. Beton odolává teplotám do 600 °C.
Běžné betony při zahřátí do 100 °C ztrácejí volnou vodu, při vyšších teplotách se
odpařuje i voda vázaná. Při déletrvající teplotě vyšší než 300 °C se pevnost betonu
snižuje až o 40 %.

ŽÁRUVZDORNÝ BETON
K výrobě používáme hruběji mletý vysokopecní cement. Pro získání odolnosti do 900 °C
používáme kamenivo z pálené hlíny nebo vysokopecní strusku, do 1 300 °C šamotovou
drť a pro zvláště vysoké teploty vypálený křemenec, korund, chromit, magnezit apod.
Před použitím konstrukce se žáruvzdorný beton vypaluje (hydraulická vazba je
nahrazena keramickou).

TĚŽKÝ BETON
Je to takový beton, který má objemovou hmotnost větší jak 2 000 kg/m3 a zároveň plní
ještě nějakou další funkci.
Barytový beton odolává záření gama. Jeho objemová hmotnost je kolem 4 800 kg/m3.
Pro výrobu používáme jak běžné kamenivo, tak kamenivo s obsahem barytu (hnědel).
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Místo cementového pojiva používáme pojivo magnetizované, které váže více vody. Větší
množství vody způsobuje zachytávání rychlých neutronů.
Pancéřový beton obsahuje ocelové piliny, ty zvyšují odolnost proti nárazu a obrusnosti.

NOVÉ TYPY BETONŮ
G-beton je betonová směs, která je doplněna o polystyrénové kuličky, které snižují
objemovou hmotnost až na 200 kg/m3. Používá se především pro ploché střechy, kde plní
funkci spádové roviny (lehká konstrukce) a je využita jeho tepelněizolační schopnost.
Beton s polypropylenovými vlákny je betonová směs, která je doplněna
o polypropylenová vlákna, která omezují smršťování podlah, zvyšují jejich houževnatost
(tím i trvanlivost) a mrazuvzdornost.
Drátkobeton je betonová směs, která je doplněna o ocelové drátky (pozor na
důkladné promísení), které výrazně zvyšují pevnost betonu (podobně jako u betonu
polypropylenovými vlákny). Používá se jak pro nenosné, tak i pro nosné konstrukce
(podlahy, stropní konstrukce, ale i předpjaté konstrukce).

Drátkobeton
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Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Proč se na obvodové zdivo využívají lehké betony?
Jaké znáte druhy lehčených betonů?
Jaký je rozdíl mezi ohnivzdorným a žáruvzdorným betonem?
Jaké znáte nové typy betonů?
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10.7 KAMENNÉ ZDIVO
S kamenným zdivem se v hromadné výstavbě dnes setkáváme jen zcela výjimečně.
Vyskytuje se však v individuální výstavbě jako základová konstrukce, ohradní a opěrné
zdi, popř. při rekonstrukcích historických památek.

Nejčastěji se používá lomového kamene o velikosti nejméně 150 mm. Z neopracovaného
kamene se provádí tzv. režné zdivo. Z částečně nebo zcela opracovaného kamene se
provádí tzv. řádkové zdivo hrubé respektive čisté.
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Zdivo z kamene

Rozlišujeme tyto vazby kamenného zdiva:
ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE
Kámen je lámaný v lomu bez dalšího jemného opracování, který má velikost min. 150
mm (častěji 200 mm). Nejčastěji se používá vazák, jenž se občas kombinuje s běhounem
pro zdivo tloušťky 450–600 mm. Plně promaltované styčné spáry (tl. 15–40 mm) musí být
překryty. Nepravidelné spáry mezi jednotlivými kameny se vyplňují maltou a drobným
kamenivem.
ZDIVO ŘÁDKOVÉ
Řádkové zdivo je zdivo z opracovaného lomového kamene, jež je provedené z hrubých
nebo čistých kopáků, provádí se i svisle provázané = haklíkové zdivo.
ZDIVO KYKLOPSKÉ (POLYGONÁLNÍ)
Kyklopské zdivo se skládá z vybraného lomového kamene, opracovaného do tvaru pěti
až osmi úhelníků = polygony. Zdí na maltu MV nebo MVC. V líci se mohou v jednom
bodě stýkat pouze tři spáry. Šířka spáry - 20–30 mm.
Použití - opěrné zdi; pro terénní úpravy.
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ZDIVO KVÁDROVÉ
Kvádrové zdivo tvoří kameny opracované do přesných rozměrů. Tyto kameny se kladou
podle prováděcích kamenitých výkresů a spojují se s MC nebo pomocí skobek z nerez
oceli. Spáry - pravidelné (tl. 15–20 mm).
Zdivo kvádrové se používá u monumentálních staveb, památníků apod., nebo také jako
obkladové zdivo vstupů, soklů a při rekonstrukcích.
ZDIVO SMÍŠENÉ
Smíšené zdivo je složeno ze dvou nebo i více stavebních materiálů a tvoří tak jeden celek.

1

Smíšené zdivo z cihel a lomového kamene: 1) řetězy z cihel

Kontrolní otázky:
1. K čemu se využívá kamenné zdivo?
2. Co je to smíšené zdivo?
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11 OKENNÍ A DVEŘNÍ OTVORY
Otvory ve stěnách a příčkách jsou jedním z nejdůležitějších funkčních dílů budov.
V obvodovém plášti představují asi 35 % objemu. Od otvorových výplní se požadují
správné mechanické, tepelně technické, akustické i světelně technické vlastnosti
a dlouholetá odolnost proti atmosférickým vlivům. Jejich mnohostranná funkce
má rozhodující vliv na budovy, na jejich vzhled, na jakost jejich vnitřního prostředí,
na spotřebu energie, na pořizovací náklady pro výstavbu a na udržovací a provozní
náklady.

ROZDĚLENÍ OTVORŮ A JEJICH POPIS
Podle účelu, k jakému otvory slouží, rozeznáváme:
1. otvory s výplní:
• okenní otvory – plní funkcí prosvětlení a odvětrání místnosti,
• dveřní otvory – plní funkci vstupu do místnosti a spojení místností,
• vratové otvory – umožňují vjezd vozidel,
2. otvory bez výplně:
• průchody – menší výška i šířka (např. 1,5 × 2,5 m) umožňují projití lidí,
• průjezdy – větší rozměry (např. 3,5 × 4,0 m) umožňují projetí automobilů,
traktorů apod.
3. speciální otvory:
• výklenky neboli niky – jsou dekorativní prohlubně v síle zdiva budovy, často určené
pro sochu.
Všechny otvory mají ostění a nadpraží. Okna mají v dolní části poprsník s parapetní
deskou (plechem), dveře a vrata mají práh nebo jsou bez prahu.

Okenní a dveřní otvory
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OSTĚNÍ
Ostění vytváří svislou hranici mezi stavební konstrukcí a otvorem.
Ostění může být:
• rovné,
• zalomené.
Současná architektura objektů se vyznačuje plochými fasádami bez výrazného dělení.
Proto se u oken používá výhradně rovné ostění, kterému odpovídají univerzálně
vyráběná okna, používaná do objektů bytové i občanské výstavby.
U dveřních otvorů v nosných zdech o větší tloušťce se setkáváme s takzvaným ostěním
zalomeným. Zalomená ostění se vyskytují u starých staveb, které mají nosné stěny
z plných keramických cihel a okna dvojitá (kastlová).

a) Okno jednoduché – rovné ostění

b) Okno zdvojené – zalomené ostění

c) Okno dvojité – zalomené ostění se zešikmením

Ostění okenních otvorů

ZEDNÍK 1 – OKENNÍ A DVEŘNÍ OT VORY

U zdiva typu POROTHERM jsou speciální keramické tvarovky pro vyzdívání ostění.
Tvarovka má v boční stěně prostor pro vložení tepelné izolace. Tato izolace omezí vzniku
tepelného mostu v místě rámu okna. Izolace v ostění navazuje na izolaci v nadokenních
překladech a na izolaci v poprsníku.
U zdiva typu YTONG se drážka pro vložení tepelné izolace do ostění a poprsníku provádí
pomocí ocelové drážkovačky. Tvar drážky se vytyčí deskami a drážka se vyškrábne. Desky
se potom odstraní.

Koncová cihla

Tepelná izolace

Koncová cihla

Základní cihla

Poloviční koncová cihla

Poloviční koncová cihla
(nebo koncová dle potřebné
výšky parapetu)
Poloviční koncová cihla

Ostění a poprsník u zdiva POROTHERM

POPRSNÍK
Poprsník (parapet) je podokenní vyzdívka. Standardní výška poprsníku je 0,9 až 1,2 m.
V některých případech může mít poprsník netradiční výšku. V koupelnách je výška
poprsníku např. 1,8 m. U schodiště nad mezipodestou může být výška poprsníku 0,3 m.
Horní část poprsníku před mechanickým poškozením a před nežádoucím působením
dešťové vody chrání parapetní deska. Parapet vnitřní může být dřevěný, plastový,
popřípadě keramický. Venkovní parapet musí odolávat povětrnostním vlivům, proto se
vyrábí z plechu nebo plastu.
Nejčastěji se provádí ve stejné tloušťce, jako je zdivo, na které navazuje. V některých
případech může být parapet odsazený.
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Odsazený parapet vytvoří výklenek například pro osazení topného tělesa. Oslabení
tloušťky podokenního zdiva má za následek vznik tepelných ztrát.

300

1 150

1 000

Poprsník
odsazený

500

300

1 000

Poprsník
přímý

1 500

250 300

ŘEZ

V místech, kde se poprsník dotýká s okenním rámem, je nutné před montáží okna vložit
tepelnou izolaci. Izolace zabrání vzniku tepelného mostu.
Koncová cihla

Tepelná izolace
(extrudovaný polystyren)

Základní cihla

Těsnicí fólie po celém
obvodu okenního rámu
– vnější
– vnitřní

Poloviční koncová cihla

Řešení ukončení poprsníku v systému POROTHERM
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PRÁH
Práh je nejčastěji dřevěný prvek, který je umístěn ve spodní části dveřního otvoru. Při
zavření dveřního křídla přilehne toto křídlo těsně ke dveřnímu prahu, tím se omezí
pronikání chladu a drobných nečistot z venkovních prostor do místnosti.
Práh může překrýt drobné výškové rozdíly podlah, které by byly viditelné ve dveřním
otvoru. Také zakrývá styky různých materiálů podlah.
U mnoha staveb je požadován bezbariérový vstup. To znemožňuje použití běžných
prahů. Proto se tyto prahy nahrazují přechodovými lištami. Ty umožní bezpečný průjezd
vozíčkářů dveřmi. Lišta překryje napojení rozdílných typů podlah.

A

dveřní zárubeň

B
dveřní zárubeň

dveřní křídlo
práh dřevěný
dlažba

plovoucí podlaha

dveřní křídlo

přechodová lišta
dlažba

plovoucí podlaha

Dveřní práh: A) dveře s prahem, B) dveře s přechodovou lištou

NADPRAŽÍ
Tvoří horní část otvorů. Jeho nosná konstrukce přenáší zatížení stropů a zdiva do ostění.
Podobně jako ostění může být i nadpraží provedeno jako rovné nebo zalomené.
Okenní překlady mohou být samostatné nebo spojené v průběžný překlad nad několika
otvory v podlaží. Takový překlad plní současně funkci ztužujícího pásu (věnce).
Nosnou konstrukci nadpraží tvořily dříve klenby nebo dřevěné trámy. Dnes se používají
překlady z nosníků, které podle materiálu mohou být:
• keramické,
• ocelové,
• železobetonové montované,
• železobetonové monolitické.
Nadpraží v obvodových zdech musí kromě statické funkce splňovat i požadavky na
vyhovující tepelnou izolaci. U nedokonale izolovaných překladů se na vnitřní straně
srážejí vodní páry a překlad vlhne. Izolační vložka se vkládá u montované konstrukce
mezi jednotlivé překlady, u monolitického nadpraží k vnějšímu i vnitřnímu líci.
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Cihelné překlady
Cihelné překlady byly dříve nejčastěji používaným druhem nadpraží. Vyzdívaly se jako:
• klenuté se zakřivenou spodní plochou do rozpětí 3 m,
• s rovnou spodní plochou do rozpětí 1,20 m,
• cihelný překlad, vyztužený ve styčných spárách páskovou ocelí 20/1 až 30/2 mm.
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1

1

3
4
5
6
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L
Cihelné klenuté nadpraží se zakřivenou spodní plochou: 1) zapuštěná patka klenby, 2) klenutý
cihelný pás, 3) ramenát, 4) klíny, 5) příčný trámek, 6) sloupek, 7) vzpěra; L – světlost otvoru max. 3,0 m

1

2
450

1

2

L

Cihelné rovné nadpraží vyztužené páskovou ocelí: 1) cihly plné, 2) pásková ocel; L – světlost otvoru
max. 1,8 m
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Pro montáž cihelného nadpraží musí tesař zhotovit bednění z ramenátem, tento ramenát
nám vymezí spodní hranu nadpraží. Na tento ramenát se vyzdívá cihelná klenba. Vrchol
klenby musí být zajištěn vrcholovým klenákem.

Překlady z keramických nosníků
Keramické nosníky se ukládají do lůžka z cementové malty nastojato a délka uložení je
nejméně 150 mm. Přesnou délku překladu udává projektová dokumentace. U otvoru
s šířkou do 1,5 m je délka uložení překladu 0,15 m a u otvoru nad 1,5 m je uložení 0,25 m.
Styčné spáry mezi nosníky se zalévají cementovou maltou. Výhodou tenkostěnných
dutinových nosníků je malá hmotnost pro montáž a dobrá tepelněizolační schopnost.
Nevýhodou keramických nosníků je křehkost materiálu. Únosnost více zatížených
nosníků lze zvýšit zabetonováním ocelové výztuže do dolních podélných otvorů.

Překlady z cihelných tvarovek
Cihlářský průmysl vyrábí některé druhy tvarovek, které jsou určeny pro zhotovení
nadokenních a nadedveřních překladů. Keramická tvarovka má ve vnitřní části
železobeton. Keramika na povrchu překladu usnadňuje omítání a železobeton vytváří
nosnou celistvou konstrukci.
Ploché překlady se vyrábějí v šířkách 115 a 145 mm, v délkách od 0,75 do 3,0 m po
0,25 m. Jejich vzájemná skladba umožňuje vytvořit překlad pro různé tloušťky zdí.
Svisle konstruované dílce mají tloušťku 70 mm, jejich výška se rovná výšce většiny
vyráběných keramických tvarovek. Osazují se do cementové malty a u líce obou podpor
se k sobě zafixují měkkým drátem proti překlopení. Vyrábějí se v délkách od 1,0 do 3,
25 m po 0,25 m.

Keramický překlad
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Detail překladu ve stěně
tl. 240 a 250 mm

Detail překladu ve stěně
tl. 175 a 190 mm

240
250

175
190

Detail okenního nadpraží pro stěnu tl. 440 a 500 mm

Při montáži překladů POROTHERM musí zedník vyzdít pevné uložení pro položení
překladu. Uložení musí být ve výšce podle projektové dokumentace. Na uložení se osadí
jednotlivé nadokenní překlady. Jestliže jsou překlady v obvodovém zdivu, musí být mezi
ně vložena tepelná izolace. Aby nedošlo k zborcení překladů, jsou překlady svázány
vazačským drátem. Na takto zajištěných nadokenních překladech můžeme provádět
další práce.
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Překlady z ocelových nosníků
Používají se při adaptacích a všude tam, kde na překladu spočívá značné zatížení při větší
světlosti otvoru. Osazují se většinou dva nosníky tvaru I na podkladní kvádry nebo na
ocelové desky. Po zajištění proti překlopení se nadpraží obední a zalije betonovou směsí,
takže vznikne monolitický železobetonový překlad.
V jiném případě se do přírub osazených nosníků tvaru I vloží cihly a zbytek prostoru se
zabetonuje. Boky nosníků se zarovnají naplocho přizděnými cihlami. Dolní příruby se
obalí pletivem a celé nadpraží se omítne.
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Překlady z ocelových nosníků tvaru I

A – monolitický železobetonový překlad se zabetonovanými nosníky, B – nosníky částečně obezděné

cihlami s omítkou: 1) beton, 2) ocelové nosníky I, 3) betonový podkladek pro uložení nosníků, 4) cihelné
zdivo, 5) pletivo, 6) omítka; U – délka uložení nosníků, L – světlost otvoru
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Železobetonové montované překlady
Překlady se osazují do cementové malty s uložením 150 mm při světlosti otvoru do
1,50 m nebo s uložením 225 mm u širších otvorů. Značka dílce a závěsná oka musí být
nahoře, jedině tak je hlavní nosná výztuž ve správné nosné poloze. Při uložení překladu
na nesprávnou stranu by překlad po zatížení praskl. Vodorovnost překladu se měří na
jeho spodním podhledu, protože při betonování do formy není zaručena rovnost horní
plochy.
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Železobetonové prefabrikované překlady:
1) prefabrikované železobetonové dílce RZP, RTP, 2) zálivka z cementové malty, 3) prefabrikovaný stropní
překlad, 4) žel.bet. monolitický ztužující věnec, 5) cihelná nadezdívka

Železobetonové monolitické překlady
Monolitické překlady z betonu s ocelovou výztuží se používají zcela výjimečně. Jejich
nevýhodou je pracná montáž bednění, spotřeba řeziva a mokrý proces betonáže, který
vylučuje práci v zimě. Zatížit překlady, popřípadě pokračovat ve zdění lze až po 28 dnech
tuhnutí a tvrdnutí betonu.
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Při provádění je nutné provést dřevěné bednění, které musí být dobře podepřené
a umístěné ve správné výšce podle projektové dokumentace. Do bednění se vloží
armovací výztuž tak, aby se nedotýkala bednění. Betonovou směs do bednění sypeme
opatrně po malých dávkách. Při betonáži musíme dávat pozor na správné uložení
výztuže a na pevnost bednění. Beton vibrujeme a jeho povrch srovnáme dřevěnou
deskou.
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Železobetonový monolitický překlad:
1) betonová směs, 2) cihelné zdivo, 3) ocelová výztuž; U – délka uložení, L – světlost otvoru

Bezpečnost práce při osazování překladů:
• Ruční osazování překladových nosníků se děje pouze z bezpečného pomocného lešení. Pro bezpečnou manipulaci
s břemeny je nutný pevný postoj na rozkročených nohou a na plných chodidlech. Vzdálenost mezi chodidly má
být asi 250 až 300 mm. Ručně je možno osazovat nosníky o hmotnosti do 50 kg na jednoho muže (10 kg na
chlapce do 16 let, 20 kg na chlapce od 16 do 18 let). Vzdálenost mezi jednotlivými pracovníky má být nejméně
0,70 m.
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• Těžší prefabrikáty se osazují pomocí jeřábů. Jeřáby obsluhují pouze osoby s odbornou způsobilostí a s průkazem
pro jeřábníka a vazače. Pracovník, který řídí pohyb nosníků (vazač nebo osazovač), musí břemeno, které se
pohybuje v závěsu jeřábu, přímo vidět. Zároveň musí být překlad v dohledu jeřábníka. Prodlévání pod zavěšeným
břemenem je zakázáno. Přesnému dosednutí překladu pomáhá osazovač. Pracuje často ve výšce větší než
1,50 m, musí být proto podle předpisu zajištěn proti pádu. Své ruce chrání proti přimáčknutí nosníkem ke zdi
a používá rukavice. Nosník odvazuje ze závěsu až po jeho bezpečném dosednutí do cementové malty.

OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ
Okenní otvory
Okenní otvory se zřizují převážně ve vnějších obvodových stěnách, neboť hlavní funkcí
oken je především propouštění denního světla do vnitřních prostorů objektu. Kromě této
hlavní funkce musí okna ve vnějších stěnách chránit vnitřní prostory před pronikáním
tepla a zimy, umožňovat přirozené větrání a chránit prostory proti srážkové vodě
a ostatním vlivům povětrnosti.
Ojediněle se okenní otvory zřizují i ve vnitřních stěnách a v příčkách pro prosvětlení nebo
pro osazení podávacích oken.
Výplň okenního otvoru tvoří okenní rám a okenní křídlo. Musí splňovat požadavky
z hlediska tepelněizolační techniky (použití izolačního dvojskla, zateplení okenního
rámu).
Okenní otvory rozdělujeme podle způsobu otevírání na:
• otvíravé,
• otočné,
• kyvné,
• sklápěcí (závěsy dole),
• vyklápěcí,
• posuvné,
• výsuvné,
• s kombinací otevírání se sklápěním.
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Rozdělení oken podle materiálu:
• ze dřeva,
• z oceli,
• z lehkých kovů (hliníkové slitiny),
• z plastu,
• z oceli potažené PVC,
• ze skla (celoskleněné křídla).
Druhy oken podle počtu a umístění skleněných výplní:
• okno jednoduché,
• okno zdvojené se dvěma skleněnými výplněmi (vzdálenost 40 mm), se třemi
skleněnými výplněmi (jedno jednoduché sklo a jedno dvojsklo – izolační),
• okno dvojité – skládá se ze dvou okenních rámů, mezi nimiž je provedeno většinou
dřevěné obložení (deštění), a dvou párů okenních křídel s jednoduchou skleněnou
výplní. Vzdálenost mezi okenními křídly 150–200 mm.

Osazení okna do vynechaného otvoru v obvodovém zdivu:
1) tepelná izolace, 2) zdivo, 3) vnitřní omítka, 4) okenní rám a křídlo, 5) vnější parapet, 6) vnitřní parapet
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Osazování oken před omítáním
Nevýhodou osazování oken před omítáním je možnost poškození okna během
provádění omítek.
Postup:
• Pevný rám osadíme do otvoru a zkontrolujeme správnou polohu a svislost.
• Mezi nadpraží a rám vložíme těsnicí vložku a rám dotáhneme proti nadpraží.
• Ukotvíme rám.
• Konkrétní kotvení závisí na druhu okna (dřevěná – lavičníky, plastová a hliníková –
pásovými kotvami, ocelová – ocelovými kotvami, které jsou součástí rámu okna).
• Konečná úprava: vyplnění spár tmelem nebo polyuretanovou pěnou (PUR), u parapetu
případné dozdění, přelištování spár.

Osazování oken po omítání
Osazování oken po omítání se používá pro všechny typy oken.
Postup:
• Do otvoru se před omítáním umístí pomocné osazovací rámy, uklínují se a přistřelí
k nadpraží a ostění (k parapetu se přistřelují ke špalíkům). Rám může být dřevěný nebo
z ocelových profilů.
• Po provedení omítek se osadí rám a přichytí se k osazovanému rámu kotvami.

Plastová okna
Okna jsou zhotovena z dvoukomorových až tříkomorových ocelových poplastovaných
profilů a pomocí těsnění osazena izolační dvojskla nebo trojskla. Rám je k otvoru
přichycen pomocí kotev z pásové oceli.

Ocelová okna
Používají se jen pro sklepní prostory bytových domů nebo v průmyslových objektech.
Do otvorů se osazují již při budování svislých nosných konstrukcích. Kotví se pomocí
kotevních úchytů, které jsou součástí okenního rámu (pro úchytky se ve zdivu musí
vynechat kotevní kapsy).

DVEŘNÍ OTVORY
Dveřní otvory slouží ke vstupu do objektu (vnější, vnitřní) a ke spojení vnitřních prostor.
Zřizují se jak v nosných stěnách, tak v příčkách. Rozeznáváme dveře levé a pravé – dle
umístění závěsů.
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Druhy zárubní:
• dřevěné rámové zárubně,
• ocelové rámy pro dveře v zasklených stěnách (výlohy),
• úhelníkové zárubně pro vrata,
• plastové, případně hliníkové zárubně.

Zárubně pro vnitřní dveře
Tesařská zárubeň se provádí následujícím způsobem:
• osadíme zárubeň,
• zajistíme ji vzpěrami a rozpěrami,
• dozdíme příčku.
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Příklad osazení dřevěné tesařské zárubně:
1) nadpraží tesařské zárubně, 2) stojka tesařské zárubně, 3) kotevní trojboká lišta, 4) hrubý tesařský práh;
A – podrobnost tesařského spojení stojky a prahu
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Truhlářská hoblovaná zárubeň se provádí obdobným způsobem jako tesařská zárubeň,
ale musíme s ní opatrněji manipulovat, abychom ji nepoškodili.
Ocelové zárubně se používají častěji než dřevěné. Vyrábějí se v jmenovitých hloubkách
80, 100, 110, 160 a 190 mm. Při osazování do zdí tlustších, než je hloubka zárubně, se
vyzdí tlustší výstupek odpovídající hloubce zárubně a zárubeň se zakotví do výstupku.

Postup osazování ocelové zárubně je následující:
• zjištění a odstranění vad,
• umístění středu zárubně na střed otvoru,
• vyrovnání zárubně do směru líce zdi,
• vyrovnání stojek do svislé polohy a kontrola vodorovnosti nadpraží,
• kontrola výšky zárubně od váhorysu ke spodní ploše nadpraží.

Osazování zárubně
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Kontrolní otázky:
1. Řekněte definici výrazů: ostění, nadpraží a poprsník.
2. Popište postup při montáži železobetonových montovaných překladů.
3. Popište osazování okna před omítkami.

Pracovní úkoly:
1. Žák provede podle výkresové dokumentace vyzdění nosné zdi tl. 450 mm z cihel POROTHERM.
V této zdi bude okenní otvor o rozměrech 1,5 × 1,5 m, výška parapetu je 0,9 m.
2. Žák na ostění osadí nadokenní překlady včetně tepelné izolace.
3. Žák připraví ocelovou zárubeň pro zazdění.

Shrnutí
V této kapitole se žák dozví o okenních a dveřních otvorech. Probere rozdělení
otvorů a jejich popis, naučí se, co je ostění, poprsník, práh a nadpraží. Dále se v této
kapitole pojednává o cihelných překladech (různé materiály překladů, usazování
překladů a jejich velikosti). Protože při každé práci musí pracovník (žák) dbát na
bezpečnost, jsou zde také popsány BOZP. V závěrečné části kapitoly se žák naučí, jak
osadit okenní i dveřní rámy.
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1. Grafické značení stavebních hmot
2. Výkres výkopů – půdorys a řez
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ČSN EN 206 Beton
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