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ÚVOD
Stavebnictví zajišťuje výstavbu objektů, jejich údrţbu, modernizaci, rekonstrukci a po
skončení ţivotnosti i její demolici. Stavěné objekty slouţí jednak k zajištění sociálních potřeb
obyvatelstva – bydlení, zdravotnictví, kulturu, vzdělávání, sport, ale také k zajištění
průmyslové výroby, zemědělství, dopravy aj. Hlavním cílem stavebnictví je tedy vytváření
vhodného obydlí pro existenci lidí, zvířat, objektů pro průmyslové a zemědělské vyuţití při
maximálním zachování všech přírodních a kulturních hodnot. Protoţe stavby jsou součástí
kaţdodenního ţivota a stávají se svědectvím ţivota a vyspělosti kultur na Zemi, jsou na ně
kladeny vysoké poţadavky nejen technické a technologické, ale také urbanistické,
ekonomické, estetické a v nepodstatné míře i ekologické. Vysoké nároky jsou kladeny také na
pracovníky, kteří tyto stavby provádějí. Důleţitá je profesní příprava, která nemůţe sledovat
jen úzké vědomosti z oblasti samotné profese, ale musí být pojata v mnohem širším měřítku,
musí zahrnovat rozsáhlejší oblasti vědění, aby pracovníci uměli analyzovat, byli schopni řešit
sloţitější technické a technologické úkoly. V současné době dochází ke změnám charakteru
stavebních prací, zednické povolání však neztratilo na své důleţitosti a potřebnosti. Rozsah
stavebních prací se zvětšil a zedník se stal univerzálním pracovníkem s širokým spektrem
teoretických a praktických znalostí a dovedností. Tento učební text má tedy napomoci všem
zájemcům o obor zedník zvládnout problematiku týkající se základního členění staveb a
odborného názvosloví, proniknout do základů jednotlivých architektonických slohů, získat
orientaci ve strojích a zařízeních pro zednické práce, získat vědomosti o zakládání staveb,
naučit se druhy cihelných vazeb, cihelného a kamenného zdiva a vyuţít tyto vědomosti
v odborné praxi.

OBSAH PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE
Učivo předmětu technologie poskytuje ţákům odborné znalosti a dovednosti v oblasti
pracovních metod a technologických postupů stavění hlavně zaměřených na zednické práce.
Výuka tohoto předmětu je úzce spojena s výukou odborného výcviku a dalších odborných
předmětů, které doplňuje, teoreticky zdůvodňuje, popřípadě objasňuje.
Ţáci získají vědomosti o základních pracovních a technologických postupech při pracovních
činnostech na stavbách, o výběru vhodných pracovních pomůcek, nářadí, stavebních strojů a
materiálů. Nedílnou součástí těchto vědomostí jsou také zásady bezpečnosti práce, ochrany
zdraví při práci a hygiena práce. Ţáci budou vedeni k tomu, aby si uvědomovali důleţitost
technologické disciplíny, pečlivosti a kvality práce. Dále je kladen důraz na vztah ţáků k
ţivotnímu prostředí, aby znali jeho význam z pohledu svého povolání.
V prvním ročníku je těţiště v učivu o cihelném, kamenném a smíšeném zdivu, dále je
obsaţeno učivo o základech a zakládání včetně strojů a zařízení pro zednické práce.
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1. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI,
HYGIENA PRÁCE, POŢÁRNÍ PREVENCE
Cíle
Po prostudování této kapitoly dokáţete:
1. Vyjmenovat základní poţadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví ve výstavbě a
poţadavky na bezpečnost technických zařízení.
2. Popsat nejčastější příčiny úrazů a první pomoc při úrazech.
3. Vyjmenovat zásady hygieny práce a nemoci z povolání.
4. Popsat zásady poţární prevence včetně klasifikace poţárů a druhů hasicích přístrojů.
Bezpečnost práce se jako hlavní součást pracovního a ţivotního prostředí řadí mezi důleţité
úkoly kaţdé vyspělé společnosti. Za bezpečnost práce odpovídají vedoucí pracovníci v
rozsahu svých pravomocí – stavbyvedoucí, manaţeři projektu. Kaţdý pracovník, který se
podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít potřebné znalosti
k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky
vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických
zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce.
Současně je jeho povinností ověřit jejich znalosti.
Školení bezpečnosti práce je základní, kterým musí projít všichni pracovníci působící na
staveništi a speciální školení, které se týká jen pracovníků určité profese např. lešenářů. Mezi
základní školení patří vstupní školení (jednorázové), které musí absolvovat kaţdý nový
pracovník. Instruktáţ, respektive seznámení s předpisy BOZP a ověření znalostí musí být
průkazné, tzn., ţe musí být pořízen doklad s uvedením data konání, tématiky a rozsahu
zaměření, doby trvání, jméno školitele, s podpisy účastníků a sdělením o průběhu a výsledku
ověření znalostí.

1.1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PRÁCE A
OCHRANU ZDRAVÍ PŘI VÝSTAVBĚ
Poţadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví při výstavbě jsou uvedeny příslušných
zákonech, předpisech. V této kapitole je uveden jen výčet nejdůleţitějších poţadavků.
Poţadavky na zaměstnance – pracovníka:
Měl by mít k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost.
Je povinen absolvovat vstupní, základní a popřípadě speciální školení bezpečnosti
práce, má být seznámen s případnými riziky práce na daném pracovišti.
Nesmí poţívat alkohol, návykové a toxické látky před začátkem práce a v průběhu
pracovní doby.
Je povinen pouţívat přidělené osobní ochranné pracovní pomůcky prostředky a
pomůcky.
Nesmí manipulovat se zařízeními a stroji, na které nebyl zaškolen.
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Je povinen pracovat s přidělenými pomůckami, nářadím a stroji a před započetím
práce provést jejich kontrolu, zda nedošlo k jejich poškození a vyhovují z hlediska
bezpečnosti práce. Veškeré závady je povinen ohlásit odpovědnému pracovníkovi.
Je povinen udrţovat pořádek a čistotu na pracovišti.
Je povinen dodrţovat bezpečnostní a výstraţná označení.
Nesmí vstupovat na místa vyznačená zákazem vstupu.
Nesní se vzdalovat z určeného pracoviště bez souhlasu odpovědného pracovníka s
výjimkou nevolnosti, úrazu apod.
Je povinen poskytnout první pomoc v případě úrazu jiného pracovníka, popřípadě
zajistit lékařskou pomoc.
Úraz na pracovišti ohlásit odpovědnému pracovníkovi, který zajistí příslušný zápis.
Je povinen upozornit odpovědného pracovníka, ţe trpí skrytou chorobou, která by
mohla zapříčinit úraz nebo nehodu (např. epilepsie, závratě apod.). Je také povinen
tuto skutečnost ohlásit při lékařské prohlídce.

1.2 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI
STAVEBNÍCH PRACÍCH
Zajištění staveniště a jednotlivých pracovišť je nutné věnovat mimořádnou pozornost
jak z hlediska ochrany pracovníků, tak osob nepatřících ke stavbě.
Staveniště se musí zřídit, vybavit a uspořádat tak, aby se stavební práce mohly řádně a
bezpečně provádět a přitom nemá docházet k ohroţování a nadměrnému obtěţování
okolí stavby, ohroţování bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích, ke
znečisťování ovzduší, vod a komunikací apod.
Staveniště včetně samostatných skládek musí být oploceno do výšky nejméně 1,80 m,
vstupy do těchto vymezených území musí být uzamykatelné a uzamčené v době, kdy
se na stavbě nepracuje, a označeny bezpečnostními tabulkami a značkami.
U pracovišť, kde se provádí krátkodobé stavební práce, se staveniště ohrazuje
dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, nebo se zajistí bezpečnost technickou
zábranou, osazenou ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od případného nebezpečí.
Komunikace pro pěší na staveništi musí mít min. šířku 0,75 m, při obousměrném
provozu 1,5 m a podchodná výška má být min. 2,1 m + výstraţné označení.
Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách, apod. musí být
udrţován po celou dobu výstavby bezpečný stav, pořádek a zajištěno dostatečné
osvětlení.
Všechny překáţky v komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou vyšší neţ
10 cm, pak opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem.
Jakékoliv otvory (je-li kratší rozměr větší neţ 25 cm) a jámy v komunikacích nebo na
pracovištích musí být zakryty poklopem nebo ohrazeny.
Skladové plochy musí být zpevněné, odvodněné, urovnané a označené bezpečnostními
tabulkami. Ukládání se řídí druhem materiálu, vţdy však musí být zajištěna jeho
stabilita, bezpečný odběr a manipulace.
Ochrana proti pádu z výšky na 1,5 m musí být zajišťována buď kolektivním, nebo
osobním zajištěním. Při kolektivním zajištění se provádí zabezpečení pomocí
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ochranných a záchytných konstrukcí (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení,
poklopy, sítě, apod.).
Nezakrytý výkop musí být ve vzdálenosti 1,5 m před výkopem opatřen zábranou min.
0,6 m vysokou nebo navršen materiál z výkopu na výšku min. 0,9 m.
Maximální hmotnost břemene při ruční manipulaci jedním pracovníkem je u muţů 50
kg a u ţen 15 kg.

1.3 BEZPEČNOST TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Stroje a technická zařízení se smí pouţívat jen k činnostem, ke kterým byly konstrukčně
uzpůsobeny, a pokud jsou svým provedením a technickým stavem způsobilé k bezpečnému
provozu. Kaţdý stroj a technické zařízení musí splňovat poţadavky k bezpečné práci. Se stroji
a technickými zařízeními mohou pracovat jen osoby, které jsou oprávněny s nimi pracovat a
jsou pro práci s nimi zaškoleny.
Poţadavky pro zahájení provozu, provoz, opravy a údrţbu strojů:
Kaţdý stroj a technické zařízení musí být vybaveno pokyny pro obsluhu a údrţbu
stroje, ve kterých jsou stanoveny povinnosti obsluhy před zahájením, v průběhu a po
skončení provozu, způsob a rozsah prováděné údrţby, apod.
Kaţdý stroj a technické zařízení musí být vybaveno provozním deníkem k uvádění
všech nutných údajů o denním provozu a revizní knihou, listem, obsahujícím základní
technické parametry o strojích, údaje o zkouškách, druzích oprav, apod.
Stroje a technická zařízení musí být vybaveny ochranným zařízením z krytů a zábran
v místech, kde můţe dojít k ohroţení pracovníků (místa tlačná, střiţná, rotující,
nahodilá spuštění).
Stroje a technická zařízení musí být opatřena nápisy, tabulkami, značkami
zajišťujícími trvalou informovanost obsluhy pro bezpečné úkony při provozu stroje.
Ke stroji musí být bezpečným přístup a musí být vymezen vlastní prostor k obsluze
stroje.
Obsluha je povinna před zahájením práce prohlédnout stroj a překontrolovat funkčnost
všech ovládacích, sdělovacích a bezpečnostních zařízení. Zjistí-li závadu, stroj nesmí
být uveden do provozu dříve, neţ je závada odstraněna.
Při provozu stroje musí být zajištěna jeho stabilita.
Údrţba, opravy a čištění se musí provádět v souladu s dokumentací stroje a
podmínkami, které stanoví výrobce.

1.4 NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY ÚRAZŮ A PRVNÍ POMOC
PŘI ÚRAZECH
Neznalost předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
Porušení pracovní kázně a neuposlechnutí příkazů vedoucího pracovníka – mistra,
stavbyvedoucího apod.
Špatná organizace práce a nedodrţení technologických postupů.
Pouţívání vadného nářadí.
Neodborné zacházení s hořlavými a jedovatými materiály.
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Nedovolená manipulace se stroji a technickými zařízeními.
Nedostatečné osvětlení a větrání pracoviště.
Nedostatečné zajištění pracoviště.
Nedostatečná pracovní a osobní hygiena.
Nadměrné pracovní zatíţení, přemáhání nemoci.
Porušování předpisů bezpečnosti práce pracovníkem nebo jiným pracovníkem.
První pomoc při úrazech:
Zlomeniny – znehybnit zlomenou část těla a odvoz postiţeného k lékaři.
Křeče, mdloby – uvolnit oděv, zajistit přívod čerstvého vzduchu, zavolat lékaře.
Vstříknutí vápna (chemikálie) do oka – vypláchnout proudem vlaţné vody nebo
borovou vodou, dle potřeby přiloţit sterilní obvaz a navštívit lékaře.
Poleptání kyselinou – zneutralizovat roztokem sody nebo mýdla, přiloţit sterilní obvaz
na zasaţená místa a zajistit lékařskou pomoc.
Popálení plamenem, elektrickým proudem, ţhavým kovem nebo vařící vodou – je-li
popálení menšího rozsahu přiloţit mast na popáleniny a sterilní obvaz a zajistit
lékařskou pomoc. Vţdy je třeba nejprve odstranit zdroj tepla, uhasit hořící oděv. Z
popálené plochy nestrhávat přichycený oděv a neodstraňovat přiškvařené pevné látky.
Pokud je to moţné ponořit popálenou plochu do čisté studené vody nebo dát pod
proudící vodu, aby se ochlazením zmírnila bolest. Lze také přiloţit sáček naplněný
ledem. Příliš rozsáhlé popáleniny neochlazujeme, pouze překryjeme sterilním
obvazem nebo čistou tkaninou a zajistíme lékařskou pomoc.
Vdechnutí cizího tělesa, zástava dech – umělé dýchání z plic do plic (vyčistit dutinu
ústní, odstraněny překáţky z dýchacích cest, záklon hlavy, udrţovaný dlaní
přitisknutou na čelo, tatáţ ruka, nebo prsty drţí nos, zahájení 2 – 4 hlubokými vdechy,
nečekáme na první výdech, zajistí maximální rozpětí plic, jejich okysličení, rozepnutí
nevzdušných loţisek, event. moţnost reflexní obnovy dýchání, dále frekvence 12 – 16
vdechů za minutu).
Zasaţení elektrickým proudem – vypnout proud, přerušit kontakt mezi postiţeným a
elektrickým vodičem (vodič odstranit nevodivým materiálem např. dřevem), zjistit,
zda postiţený dýchá a pokud ne, zahájit umělé dýchání. Pokud došlo k srdeční
zástavě, provádět srdeční masáţ (poloţit zápěstí pravé ruky dlaňovou stranou na dolní
část hrudníku, levou ruku poloţit napříč přes pravou a váhou těla stlačovat hrudní kost
do hloubky 40 mm, asi 60 krát za minutu. Po 5 stlačení hrudní kosti jednou vdechnout
metodou dýchání z plic do plic). Pak uloţit postiţeného do stabilizované polohy.
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Obr. 1. Umělé dýchání z plic do plic

Obr. 2. Nepřímá masáţ srdce, poloha levé a pravé ruky, určení správného místa tlaku
Úrazům a nemocem z povolání je nutno předcházet především bezpečnou úpravou pracovišť,
bezpečnou konstrukcí strojů a přístrojů, volbou vhodných pracovních a technologických
postupů, pouţíváním osobních ochranných prostředků a dodrţováním bezpečnostních
předpisů.

1.5 HYGIENA PRÁCE
Dodrţování správných hygienických návyků a předpisů sniţuje vznik pracovních úrazů a
nemocí z povolání. Patří sem hlavně pouţívání ochranných pomůcek, zejména v místech, kde
hrozí pád předmětů a materiálů nebo při práci s ţíravinami (vápnem, cementem aj.) či jinými
chemickými látkami, dále při práci v prašném prostředí nebo při práci s prašnými materiály
např. cementem, vápnem, suchými maltovými směsmi – pouţití respirátoru, roušky.
Pouţívání ochranných pomůcek při práci v hlučném prostředí a při vibracích. Duševní pohoda
při práci souvisí s duševní hygienou.
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Hygiena práce můţe být ovlivněna:
Správným rozvrţením pracovní doby, včetně správné zařazení přestávek.
Čistotou pracoviště.
Čistotou nářadí a pomůcek.
Čistotou osobní a pracovního oděvu.
Je důleţité skloubit fyzickou práci s duševní pohodou. Je třeba si také uvědomit, ţe zdraví je
nejdůleţitější hodnotou a je přednější neţ zvýšená produktivita práce, která má většinou za
následek úrazy.

1.6 NEMOCI Z POVOLÁNÍ
Nemoci z povolání vznikají dlouhodobým působením škodlivých látek a nezdravého
prostředí, ve kterém se zedník pohybuje.
Jednou z nejčastějších nemocí z povolání u oboru zedník je revmatismus a nemoci
pohybového aparátu a nervů končetin. Jedna z příčin tohoto onemocnění je náhlé střídání
teplot, velmi častá práce v nepříznivých klimatických podmínkách, práce v průvanu,
jednostranné přetěţování pohybového aparátu, práce s vibračními či jinými stroji apod. U
revmatismu chrupavčité části v páteři a kloubech ztrácejí svoji pruţnost, klouby a obratle
naráţejí na sebe a to způsobuje bolest. U onemocnění pohybového aparátu dochází k
přetěţování pohybového ústrojí a nervů končetin, a to vlivem nadměrnosti, jednostrannosti a
dlouhodobosti přetěţování.
Mezi další časté onemocnění zedníků jsou ekzémy. Agresivní látky v pojivech (vápno,
cement) a jiných látkách stavební chemie působí na pokoţku člověka a poškozují ji. Proto je
velmi důleţité nepodceňovat pouţívání ochranných pomůcek.
Váţným, onemocněním můţe být také silikóza plic. Je to nemoc, která vzniká dlouhodobým
pobytem v prašném prostředí nebo prací s prašnými materiály. Plíce jsou sloţeny z velkého
mnoţství plicních sklípků, ve kterých dochází k okysličení krve vzdušným kyslíkem.
Vdechováním prašných částic se plicní sklípky zanášejí a neplní svoji funkci. Krev se špatně
okysličuje a člověk těţce dýchá. To se projevuje únavou, brněním a bolestmi v nohách.
Postiţený nemůţe vykovávat fyzickou práci, protoţe se hned zadýchá. U zedníků se jedná
hlavně o bourací práce, práce s maltovými práškovými materiály apod. Výskyt toto
onemocnění sniţuje pouţívání respirátoru, který filtruje vdechovaný vzduch.
Při dlouhodobé práci v hlučném prostředí, kde pracují těţké stavební stroje, můţe dojít k
poruše sluchu nebo aţ k nedoslýchavosti. Opakované a dlouhodobé působení hluku má vliv
na CNS – vegetativní, hormonální, biochemické reakce, poruchy spánku. Výskyt tohoto
onemocnění taktéţ sniţuje pouţívání ochranných pomůcek – zátek a chráničů, dále pak
hlukové přestávky, střídání pracovníků, zkrácení expozice, a pokud to jde sníţení hlučnosti
strojů, izolace hluku.
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1.7 POŽÁRNÍ PREVENCE
Kaţdý člověk je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku poţáru, neohrozil
ţivot a zdraví osob, zvířat a majetek.
Ze zákona o poţární ochraně vyplývá, ţe kaţdá fyzická osoba je povinna:
Počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku poţáru, hlavně při pouţívání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotřebičů, komínů, při skladování a pouţívání
hořlavých látek a při manipulaci s otevřeným ohněm.
Dodrţovat zákazy a plnit příkazy týkající se poţární ochrany na pracovišti a na
označených místech.
Dodrţovat návody vztahující se k poţární bezpečnosti výrobků nebo činností.
Uhasit poţár, pokud je to moţné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření.
Provést nutná opatření pro záchranu ohroţených osob, popřípadě poskytnout první
pomoc zraněným.
Ohlásit neodkladně zjištěný poţár nebo zabezpečit jeho ohlášení.
Fyzický osoba nesmí:
Provádět práce, které mohou vést ke vzniku poţáru, pokud nemá odbornou
způsobilost poţadovanou pro výkon takových prací.
Poškozovat, zneuţívat hasicích přístrojů nebo jiných prostředků poţární ochrany.
Vědomě bezdůvodně přivolat jednotku poţární ochrany nebo zneuţívat linku
tísňového volání.
Omezit nebo znemoţnit označených nástupních ploch pro poţární techniku.
Dělení hořlavých látek
Poţární vlastnosti materiálů charakterizují reakce materiálů a konstrukcí vystavených
definovanému poţáru. Hořlavost je vlastnost materiálu, poţární odolnost je vlastnost
konstrukce. Materiály se pro potřeby poţární ochrany dělí do tří základních skupin hořlavosti:
Látky nehořlavé – působením vysokých teplot za normálních podmínek nedoutnají,
nehoří ani neuhelnatí např. kámen, cihla, beton, ocel.
Látky nesnadno hořlavé – působením vysokých teplot za normálních podmínek
doutnají, nesnadno hoří, uhelnatí a po odstranění tepelného zdroje sami uhasínají např.
heraklit, PVC.
Látky hořlavé – působením vysokých teplot hoří a hoří i po odstranění zdroje tepla
např. dřevo, benzín.

Dělení látek podle stupně hořlavosti
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Je důleţité si uvědomit, ţe působením vysokých teplot se mohou měnit chemické a fyzikální
vlastnosti látek. Například ocel je pevný nosný stavební materiál, avšak působením vysokých
teplot se nosnost kovové konstrukce můţe sníţit natolik, ţe často dochází k jejímu zřícení.
Také beton můţe být velmi nebezpečný, protoţe silným zahřátím a náhlým ochlazením vodou
můţe dojít k vystřelování jeho částí do prostoru.
Třídy poţárů
Klasifikace hořlavých látek do tříd poţárů zohledňuje hlavně skupenství látek:
Poţáry pevných látek (A), hlavě organického původu, jejichţ hoření je prováděno
ţhnutím např. papír, dřevo textil.
Poţáry kapalin a látek přecházejících do kapalného skupenství (B) např. benzín, nafta,
barvy, dehet, tuky.
Poţáry plynů (C) např. acetylénu, metanu, propanu.
Poţáry kovů (D) např. hliníku, hořčíku a jejich slitin.
Typy hasicích přístrojů a jejich pouţití:
Vodní hasicí přístroje – jsou vhodné pro hašení pevných látek. Nesmí se pouţívat na
elektrické zařízení pod napětím, hašení látek o velmi vysoké teplotě, špatně hasí
hořlavé kapaliny ropného původu. Pouţívají se pro třídu poţárů A.
Pěnové hasicí přístroje – při pouţití vytvářejí na povrchu hořící látky vrstvu pěny,
která zabraňuje přístupu kyslíku a tím vlastně hasí. Pouţívají se hlavně na poţáry
hořlavých kapalin např. benzínu, nafty, oleje. Protoţe pěna je tvořena vodou, platí pro
pěnové hasicí přístroje podobná omezení jako pro vodní. Jsou určeny pro třídu poţárů
B.
Sněhové hasicí přístroje (s náplní CO2) – hlavním hasebním účinkem je účinek
dusivý, tj. vytěsnění vzdušného kyslíku. Přístroj je určen k hašení poţárů třídy B a C.
Je vhodný také k hašení zařízení pod napětím. Není vhodný pro hašení volně loţených
sypkých materiálů a prachu, protoţe by mohlo dojít k jejich rozfoukávání nebo ke
vzniku výbušné směsi se vzduchem.
Práškové hasicí přístroje – se pouţívají k hašení všech tříd poţárů s výjimkou poţáru
třídy D (hořlavé kovy). Lze s nimi hasit také zařízení pod napětím elektrického
proudu.
Halonové hasicí přístroje – nyní jsou nahrazovány jinými hasicími přístroji (poškozují
ozónovou vrstvu).
Hasicí přístroje s náplní Pyrocool – mají chladící efekt, prudce sniţují teplotu
plamene. Vyrábějí se ve formě hasícího spreje.
Stavby jsou z hlediska poţární ochrany staveb navrhovány dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o
technických podmínkách poţární ochrany staveb. Tento předpis stanoví jednotné technické
podmínky poţární ochrany pro navrhování, výstavbu a uţívání staveb.
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Shrnutí učiva
1. Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich
vyškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě
prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho
povinností ověřit jejich znalosti.
2. Stroje a technická zařízení se smí pouţívat jen k činnostem, ke kterým byly konstrukčně
uzpůsobeny, a pokud jsou svým provedením a technickým stavem způsobilé k bezpečnému
provozu.
3. Mezi nejčastější příčiny úrazů patří neznalost předpisů BOZ, porušení pracovní kázně a
neuposlechnutí příkazů vedoucího pracovníka, špatná organizace práce a nedodrţení
technologických postupů, pouţívání vadného nářadí, neodborné zacházení s hořlavými a
jedovatými materiály, nedovolená manipulace se stroji a technickými zařízeními,
nedostatečné zajištění pracoviště, nedostatečná pracovní a osobní hygiena aj.
4. Úrazům a nemocem z povolání je nutno předcházet především bezpečnou úpravou
pracovišť, bezpečnou konstrukcí strojů a přístrojů, volbou vhodných pracovních a
technologických postupů, pouţíváním osobních ochranných prostředků a dodrţováním
bezpečnostních předpisů.
5. Nemoci z povolání vznikají dlouhodobým působením škodlivých látek a nezdravého
prostředí, ve kterém se zedník pohybuje. Patří mezi ně revmatismus a nemoci pohybového
aparátu a nervů končetin, ekzémy, silikóza plic, poruchy sluchu aj.
6. Ze zákona o poţární ochraně vyplývá, ţe kaţdá fyzická osoba je povinna počínat si tak,
aby nezavdal příčinu ke vzniku poţáru, neohrozil ţivot a zdraví osob, zvířat a majetek.
Dále je povinna uhasit poţár, pokud je to moţné, nebo provést nutná opatření k zamezení
jeho šíření a provést nutná opatření pro záchranu ohroţených osob, popřípadě poskytnout
první pomoc zraněným.
7. Typy hasicích přístrojů jsou - vodní hasící přístroje, které jsou vhodné pro hašení pevných
látek, pěnové hasící přístroje, které se pouţívají hlavně na poţáry hořlavých kapalin,
sněhové hasicí přístroje, které jsou vhodné k hašení zařízení pod napětím, práškové hasící
přístroje, které se pouţívají k hašení všech tříd poţárů s výjimkou poţáru třídy D (hořlavé
kovy). Lze s nimi hasit také zařízeni pod napětím elektrického proudu. Hasicí přístroje s
náplní Pyrocool mají chladící efekt, prudce sniţují teplotu plamene.
Otázky a úkoly:
1. Vyjmenujte poţadavky na pracovníka z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
2. Vysvětlete, jak má být bezpečně zajištěné staveniště.
3. Vyjmenujte nejčastější příčiny vzniku úrazů při práci na stavbě.
4. Vyjmenujte nejčastější nemoci z povolání, kterými trpí zedníci.
5. Vysvětlete, jak lze předcházet úrazům při stavebních pracích a nemocím z povolání oboru
zedník.
6. Vyjmenujte povinnosti pracovníka z hlediska poţární ochrany.
7. Uveďte příklady pouţití hasicích přístrojů.
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2. OBORY STAVEB A ČÁSTI STAVEB
Cíle
Po prostudování této kapitoly dokáţete:
1. Rozdělit a popsat odvětví a obory stavebnictví.
2. Vyjmenovat základní části budovy a popsat jejích funkci.
3. Rozdělit nosné konstrukce podle různých hledisek.
4. Rozdělit stavební práce v návaznosti na skladbu konstrukcí.
Odvětví a obory stavebnictví
Stavebnictví se dělí na dvě základní odvětví:
Odvětví stavební výroby – výstavba objektů.
Odvětví výroby stavebních hmot – výroba pojiv, zdících prvků, betonů, prefabrikátů.
Stavebnictví se dělí na 4 základní obory:
Pozemní stavitelství.
Průmyslové stavitelství.
Inţenýrské stavitelství.
Vodní stavitelství.
Pozemní stavitelství zahrnuje:
Stavby pro bydlení – obytné domy bytové a rodinné, stavby pro rekreaci.
Občanské stavby – stavby pro zdravotnictví a sociální sluţby (nemocnice aj.),školské
stavby (školy, mateřské školky), sportovní stavby (tělocvičny, sportovní haly, hřiště),
stavby pro vědu a kulturu (divadla, kina, knihovny, muzea aj.), stavby pro dočasné
ubytování (ubytovny, hotely, penziony), administrativní budovy, budovy pro dopravu a
spoje (pošty, nádraţí, odbavovací haly aj.).
Průmyslové stavby – výrobní objekty (výrobní haly), skladovací objekty, budovu pro
energetiku (kotelny, čerpací stanice).
Zemědělské stavby – pro ţivočišnou a rostlinnou výrobu (stáje, seníky, skleníky).
Průmyslové stavitelství zahrnuje:
Věţe, stoţáry a průmyslové komíny.
Nádrţe, šachty a vodojemy.
Speciální průmyslové objekty.
Vodní stavitelství:
Nádrţe na tocích, úpravy toků a kanály.
Hydromeliorace.
Hráze a objekty na tocích.
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Inţenýrské stavitelství zahrnuje:
Mosty.
Pozemní komunikace a letiště.
Kolejové ţeleznice.
Podzemní objekty.
Podzemní báňské objekty.
Ploch a úpravy území.
Dálkové a přípojné trubkové vedení.
Výsledkem stavební činnosti je stavba. Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají
stavební nebo montáţní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení,
pouţité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel vyuţití a dobu trvání. Tvoří ji jeden
nebo několik stavebních objektů nebo provozních celků. Z hlediska časového se stavby dělí
na trvalé a dočasné, u nichţ se předem omezí doba jejich trvání.
Stavební objekt (budova) je prostorově, plošně nebo směrově ucelená technicky samostatná
část stavby, schopná samostatného provozu.
Budovy plní hlavně tyto funkce:
Ochrannou – před teplem, chladem, větrem, deštěm, hlukem apod.
Účelovou – plní určitou účel.
Statickou.
Urbanistickou a estetickou.
Stavby se realizuje na staveništi. Staveništěm se rozumí místo, na kterém se provádí stavba
nebo udrţovací práce; zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek
nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, téţ
jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby.
Z výrobního hlediska se na vytváření stavebních objektů podílí:
Hlavní stavební výroba (HSV), která staví hrubou stavbu.
Přidruţená stavební výroba (PSV), která dodává na stavby práce speciální a
dokončovací (PSD).
Části staveb
Konstrukce budovy se skládají z velkého mnoţství prvků, dílů, které musí mít poţadované
vlastnosti a musí plnit danou funkci v konstrukčním systému.
Budovy pozemních staveb mají tyto stavební díly:
Zemní práce, zakládání a základy.
Svislé nosné konstrukce – nosné a nenosné.
Vodorovné konstrukce – stropy, převislé vodorovné konstrukce.
Schodiště a šikmé rampy.
Střechy.
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Úpravy povrchů.
Podlahy.
Stavebně truhlářské konstrukce – okna, dveře.
Stavebně zámečnické konstrukce.
Stavební práce dokončovací.
Technická zařízení budov.
Z hlediska statického se konstrukční díly systému budovy dělí na nosné a nenosné.
Nosné konstrukce musí odolávat vnějším vlivům statického, dynamického a teplotního
zatíţení, to je například zatíţení větrem, sněhem, vlastní tíhou konstrukce, teplotou, uţitným
zatíţením lidmi a zařízením, stroji a technologiemi. Tvoří základní kostru budovy. Nosné
konstrukce jsou také nazývány konstrukce hlavní stavební výroby (HSV) nebo-li hrubá
stavba.
Nenosné konstrukce plní jiné funkce neţ nosné, například dělící, akustické, hydroizolační,
tepelně izolační aj. Mohou však mít druhotnou funkci nosnou, která však nesouvisí se
zajištěním nosné funkce objektu jako celku (např. samonosná příčka). Nenosné konstrukce
tedy doplňují a dotvářejí vnitřní a vnější prostory budovy.
Nosné konstrukce:
Základová půda, základy (plošné, hlubinné).
Svislé nosné konstrukce (stěny, sloupy, pilíře).
Nosné obvodové pláště.
Vodorovné stropní konstrukce (stropy, střechy, průvlaky, překlady, převislé
konstrukce).
Schodiště a rampy.
Nosné konstrukce zastřešení.
Nenosné konstrukce:
Příčky.
Nenosné obvodové pláště.
Výplně otvorů.
Podlahy.
Střešní pláště.
Instalace – technické zařízení budov – elektroinstalace, sanitární instalace, rozvod
plynu, vytápění, vzduchotechnika.
Nosné a nenosné konstrukce mohou být zhotoveny z různého
materiálu.
Z materiálového hlediska se nosné konstrukce dělí do pěti
základních skupin:
1. Dřevěné konstrukce
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Konstrukce z hraněného a deskového řeziva.
Konstrukce lepené z dřevěných lamel.
Konstrukce na bázi dřeva (z překliţek, z aglomerovaného dřeva aj.).
Výhody dřevěných konstrukcí:
Přírodní materiál, obnovitelný zdroj, snadná dostupnost.
Snadná zpracovatelnost a montáţ.
Malá objemová hmotnost.
Snadná demontáţ a recyklace.
Dobré mechanické vlastnosti.
Tepelně izolační vlastnosti.
Nevýhody dřevěných konstrukcí:
Hořlavosti.
Napadání škůdci a dřevokaznými houbami, hnilobou.
Malá odolnost proti vodě a vlhkosti.
2. Konstrukce z kamene
Konstrukce z lomového kamene.
Konstrukce z opracovaného kamene.
Výhody kamenných konstrukcí:
Přírodní materiál, snadno dostupný.
Vysoká pevnost v tlaku.
Trvanlivost, odolnost, dlouhá ţivotnost.
Nehořlavost.
Nevýhody kamenných konstrukcí:
Vhodné pouze pro tlačené konstrukce.
Velká objemová hmotnost, vysoké dopravní náklady,
pracnost.
Malý tepelný odpor.
3. Konstrukce z keramických materiálů
Konstrukce z cihel a cihelných tvárnic.
Cihelné konstrukce vyztuţené a předpjaté.
Výhody cihelných konstrukcí:
Materiál na bázi přírodních surovin.
Dobré tepelně izolační vlastnosti v závislosti na stupni
vylehčení.
Nehořlavost.
Dobrá únosnost v tlaku.
Snadná zpracovatelnost, velká variabilnost.
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Nevýhody cihelných konstrukcí:
Náročná výroba a spotřeba energií při výrobě.
Značná pracnost při zdění.
Omezení výstavby v zimním období – mokrý proces.
Křehkost keramických výrobků.
Malá únosnost v tahu.
4. Betonové konstrukce
Konstrukce z prostého betonu.
Konstrukce ţelezobetonové.
Konstrukce z předpjatého betonu.
Konstrukce z lehčeného a speciálního betonu.
Výhody betonových konstrukcí:
Vysoká ţivotnost a odolnost.
Vysoká pevnost v tlaku.
Moţnost vyztuţování – ţelezobeton, vysoká pevnost v
ohybu i tahu.
Moţnost předpínání – předpjatý beton.
Tvarová variabilnost.
Nehořlavost.
Nevýhody betonových konstrukcí:
Malý tepelný odpor – nebezpečí vzniku tepelných mostů konstrukcí.
Velká objemová hmotnost.
Objemové změny – smršťování, dotvarování.
Náročná demontáţ, demolice.
Zvětrávání povrchových vrstev betonu – karbonatace.
Nesnadná recyklace.
5. Kovové konstrukce
Ocelové konstrukce.
Konstrukce z ostatních kovů a kovových slitin (Al, dural).
Výhody kovových konstrukcí:
Snadná a rychlá montáţ nevyţadující technologické přestávky.
Vysoká únosnost vzhledem k relativně nízké objemové hmotnosti.
Ocelové konstrukce mají velkou únosnost v tahu, tlaku a ohybu.
Moţnost realizace velkých rozponů a vysokých objektů.
Spolupůsobení oceli s betonem.
Nevýhody kovových konstrukcí:
Náročná výroba a spotřeba energií při výrobě.
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Koroze oceli, nutnost ochranných nátěrů.
Při vysokých teplotách rychlá ztráta pevnosti – nutná protipoţární ochrana.
6. Materiálově kombinované konstrukce
Spřaţené ocelobetonové konstrukce.
Keramickobetonové konstrukce aj.
Nenosné konstrukce mohou být i s jiných materiálů např. konstrukce
na bázi skla, plastů, textilií, pryţe a přírodních materiálů (rákos, sláma, bambus, ovčí vlna,
konopí, led, hlína aj.).
Na budovu působí tyto druhy zatíţení:
Stálé, které se během uţívání budovy nemění, vyplývá z hmotnosti části budovy,
trvalého tlaku zemin apod.
Nahodilé, které se během uţívání stavby můţe změnit.
Podle délky času, po který působí, se nahodilé zatíţení dělí:
Dlouhodobé – strojní zařízení, skladované látky.
Krátkodobé – nábytek, sníh, vítr, lidé.
Mimořádné – účinky zemětřesení, výbuchů, poruchy strojů.
Podle technologie provádění staveb a konstrukcí se dělí:
Zděné zhotovené z cihel, tvárnic, kamene.
Monolitické zhotovené z betonu přímo na stavbě, konstrukce tvoří jednolitý
(monolitický) celek.
Montované z prefabrikovaných dílců, které byly předem vyrobeny ve výrobnách a
jsou na stavbě vzájemně smontovány.
Technologicky kombinované – prefa – monolitické konstrukce.
Rozdělení stavebních prací v návaznosti na skladbu konstrukcí:
Zemní práce (ZP) – zahrnují práce, které se provádějí před začátkem stavby. Patří
mezi ně předání staveniště, odstranění porostů, vytyčení stavby, výkopy pro budoucí
objekt, deponování zeminy, zajištění stěn výkopů, násypy atd. Po skončení stavby se
provádějí terénní a sadbové úpravy.
Práce hlavní stavební výroby (HSV) – zahrnují práce zednické, betonářské, ţelezářské,
montáţnické, svářecké, vazačské, tesařské aj. Mezi tyto práce patří zdění a montování
svislých nosných konstrukcí, vodorovných konstrukcí, schodišť, střech, základů tedy
vytváření tzv. hrubé stavby.
Stavební práce dokončovací (PSV) – zahrnují práce, které doplňují hlavní nosné
konstrukce, a tím kompletují objekt. Patří mezi ně práce podlahářské, obkladačské,
omítkářské, natěračské, malířské, truhlářské, zámečnické, pokrývačské, klempířské aj.
Práce spojené s technickým zařízením budov (TZB) doplňují a kompletizují stavbu po
stránce technického provozu a instalačního zařízení. Do TZB patří vodoinstalace,
kanalizace, plynoinstalace, topení, klimatizace, elektroinstalace, výtahy, strojovny,
pohyblivé schody. Práce TZB se prolínají s předcházejícími skupinami prací a
provádějí se i během nich např. leţaté vnější rozvody kanalizace se kladou jiţ během
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zemních prací apod.

Obr. 3. Řez budovou s vyznačením jednotlivých konstrukcí a stavebních dílů
1 – část výkopu jámy, 2 – výkop pro základové pásy, 3 – základy, 4 – nosné stěny, 5 – příčky,
6 – překlady, 7 – vnější obklady, 8 – vnitřní obklady, 9 – schodiště, 10 – stropní konstrukce,
11 – balkon, 12 – krov, 13 – krytina, 14 – římsa, 15 okenní otvor, 16 – dveřní otvor, 17 –
zdravotní technika, 18 otopná tělesa vytápění, 19 – osvětlení, 20 výtah a osíťování výtahové
šachty
Shrnutí učiva:
1. Stavebnictví se dělí na dvě základní odvětví: odvětví stavební výroby a odvětví
stavebních hmot.
2. Stavebnictví se dělí na 4 základní obory: pozemní stavitelství, průmyslové stavitelství,
inţenýrské stavitelství a vodní stavitelství.
3. Výsledkem stavební činnosti je stavba. Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která
vznikají stavební nebo montáţní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické
provedení, pouţité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel vyuţití a dobu
trvání. Tvoří ji jeden nebo několik stavebních objektů nebo provozních celků.
4. Budovy plní funkci ochrannou, účelovou, statickou, urbanistickou a estetickou.
5. Z výrobního hlediska se na vytváření stavebních objektů podílí hlavní stavební výroba
(HSV), která staví hrubou stavbu a přidruţená stavební výroba (PSV), která dodává na
stavby práce speciální a dokončovací (PSD).
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Budovy pozemních staveb mají tyto stavební díly: zemní práce, zakládání a základy, ze
svislé a vodorovné konstrukce, schodiště, střechy, úpravy povrchů, podlahy, stavebně
truhlářské a zámečnické konstrukce, stavební práce dokončovací, technické zařízení
budov.
7. Z hlediska statického se konstrukční díly systému budovy dělí na nosné a nenosné.
8. Mezi nosné konstrukce patří základová půda a základy, svislé nosné konstrukce,
vodorovné nosné konstrukce, nosné konstrukce zastřešení.
9. Mezi nenosné konstrukce patří příčky, nenosné obvodové pláště, výplně otvorů, podlahy,
střešní pláště, instalace.
10. Z materiálového hlediska se nosné konstrukce dělí do pěti základních skupin: dřevěné
konstrukce, konstrukce z kamene, konstrukce z keramických výrobků, betonové
konstrukce, kovové konstrukce.
11. Konstrukce se podle technologie provádění dělí na zděné, monolitické, montované a
technologicky kombinované.
12. Stavebních práce se v návaznosti na skladbu konstrukcí dělí na zemní práce, práce hlavní
stavební výroby, stavební práce dokončovací, práce spojené s technickým zařízením
budov.
6.

Otázky a úkoly:
1.

Vyjmenujte odvětví a obory stavebnictví.

2.

Vyjmenujte stavební díly, ze kterých je sloţen kaţdá objekt pozemního stavitelství.

3.

Vysvětlete pojmy stavební dílec, stavba staveniště, hlavní stavební výroba a přidruţená
stavební výroba.

4.

Uveďte příklady materiálů na nosné konstrukce stavby a zdůvodněte jejich výhody a
nevýhody.

5.

Uveďte příklady zatíţení staveb.

6.

Uveďte příklady nosných a nenosných konstrukcí pozemních staveb.

7.

Uveďte příklady stavebních prací v návaznosti na skladbu konstrukcí
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3. KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY
Cíle
Po prostudování této kapitoly dokáţete:
1. Vysvětlit pojem konstrukční systémy.
2. Charakterizovat konstrukční systémy jedno a vícepodlaţních budov – stěnové,
sloupové a kombinované konstrukční systémy.
3. Vyjmenovat konstrukční systémy halových budov.
Konstrukční systém je celek sloţený ze vzájemně propojených nosných konstrukčních prvků
a systémů, které spolu vzájemně spolupůsobí při přenosu zatíţení. Konstrukční prvky v
systému přenášejí veškerá zatíţení aţ do základové půdy, patří mezi ně stěny, sloupy, stropní
desky, trámy, základy apod.
Volba konstrukčního systému závisí na:
Prostorovém uspořádání (půdorysný tvar, výška).
Základní modulace konstrukčního systému.
Rozponech vodorovných konstrukcí.
Konstrukční výšky podlaţí.
Volbě materiálu konstrukce a technologie výstavby.
Konstrukční prvky nosných systémů:
Základové prvky – patky, pásy aj.
Stěna – plošný prvek.
Sloup, pilíř – tyčový prvek.
Deska – plošný prvek.
Trám – tyčový prvek.
Průvlak.
Tuhý rám.
Příhradová konstrukce.
Klenba.
Skořepina aj.
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Obr. 4. Svislé konstrukce – prut, sloup, pilíř, blána, stěna, zeď, prostorové buňky

Obr. 5. Vodorovné konstrukce – stropní nosník, průvlak, stropní panel, příhradový vazník,
plnostěnný vazník

Obr. 6. Základové konstrukce – 1, 2 – základové pásy, 3 – základové patky, 4 – základové
rošty, 5 – základová deska
Vzájemným spolupůsobením prvků konstrukčního systému je zajištěna stabilita systému, coţ
je schopnost stavebního objektu vzdorovat vnějším účinkům zatíţení (stálá, nahodilá,
mimořádná) tak, aby nedošlo k deformacím objektu. Prostorová tuhost je zajištěna spojením
svislých konstrukčních prvků s vodorovnými v prostorový celek.
Konstrukční systémy budov pozemních staveb se dělí do čtyř skupin:
Jedno a vícepodlaţní konstrukce.
Výškové konstrukce budov.
Halové konstrukce.
Speciální konstrukce.

3.1 KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY JEDNO A VÍCEPODLAŽNÍCH
BUDOV
Konstrukční systémy jednopodlaţních a vícepodlaţních budov dělíme podle hlavních
nosných konstrukcí na:
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Konstrukční systémy stěnové – základní konstrukční prvek je plošný prvek, stěna.
Konstrukční systémy sloupové (skeletové) – základní konstrukční prvek je tyčový
prvek, sloup, pilíř.
Konstrukční systémy kombinované – kombinace stěn a sloupů.

Stěnový

Skeletový, sloupový

Kombinovaný

Obr. 7. Druhy konstrukčních systémů
Podle polohy svislých konstrukcí se konstrukční systémy dělí na:
Podélné.
Příčné.
Obousměrné.
S vnitřním tuhým jádrem.
Superkonstrukce – speciální konstrukce výškových budov (mrakodrapy).
Podle pouţitého materiálu se konstrukční systémy dělí na:
Zděné.
Betonové nebo ţelezobetonové.
Kovových prvků.
Z dřevěných prvků.
Kombinace materiálů.
Podle způsobu provedení se konstrukční systémy dělí na:
Zděný (kusové stavivo + malta).
Monolitický (do bednění, z betonu na stavbě).
Montovaný (z předvyrobených prvků – panelů, bloků z betonu, dřeva, kovů).
Kombinovaný.
Podle druhu vodorovných konstrukcí (stropů) mohou být konstrukční systémy se:
Stropy deskovými.
Stropy trámovými.
Stropy hřibovými (u sloupových staveb, kde je stropní deska podepírána hlavicí
sloupu).
Stropy průvlakovými, sloupy a průvlaky tvoří nosné rámy.
Stropy bezprůvlakovými.
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Obr. 8. Konstrukční systémy se stropy deskovými – směr uloţení desek

Obr.9. Konstrukční systémy se stropy trámovými

Obr. 10. Konstrukční systémy se stropy hřibovými a bezprůvlakovými

3.1.1 STĚNOVÝ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM
Základním prvkem systému je stěna, která sama o sobě není stabilní (na rozdíl od stěnové
stavby masivní např. zděné). Ve spojení s dalšími stěnami, stropy, popřípadě dalšími
konstrukcemi lze zajistit stabilitu a potřebnou tuhost systému.
Stěnové systémy mohou být podle prováděné technologie:
Zděné – z cihel, tvárnic a bloků.
Montované – bloků, panelů, blokopanelů, prostorových buněk.
Monolitické – betonovány přímo na stavbě, tzv. litý beton.
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Stěnové konstrukční systémy se dělí podle půdorysné orientace nosných stěn na:
Stěnové konstrukční systémy podélné – nosné stěny jsou rovnoběţné s průčelím. Tyto
systémy se pouţívají většinou u budov s obdélníkovým půdorysem a pro niţší
zástavbu. Výhodou systému je dobrá půdorysná variabilita, snadnější vedení instalací.
Nevýhodou systému je malá prostorová tuhost (je málo stabilní vůči působení vnějších
vodorovných sil např. vítr, nutné příčné ztuţující stěny, které mohou omezovat
dispozici), malá variabilita fasády (průčelí budovy se obtíţně člení, je jednotvárné.

Obr.11. Stěnový konstrukční systém podélný
Stěnové konstrukční systémy příčné – nosné stěny jsou kolmé k průčelí. Kolmé stěny
mají větší odolnost vůči vodorovnýmu zatíţení, proto je systém vhodný pro vyšší
zástavbu. Výhodou systému je velká prostorová tuhost, nosné příčné stěny plní také
funkci akustickou, protipoţární (nehořlavé materiály), zároveň i dělící funkci. Velká
variabilita fasády, průčelí budovy lze vhodně členit lodţiemi, ustupováním stěn apod.
Nevýhodou systému je omezení dispozičního řešení.

Obr. 12. Stěnový konstrukční systém příčný
Stěnový konstrukční systém obousměrný (buňkový) – nosné stěny jsou orientovány v
obou směrech. Stabilita konstrukce je v obou směrech stejná. Systém je vhodný pro
výškovou zástavbu. Výhodou systému je velká prostorová tuhost, stropní konstrukce,
lze ukládat v obou směrech, průčelí fasády lze členit na kaţdé straně. Nevýhodou
systému je značně omezená vnitřní dispozice, vznikají buňkové prostory přibliţně
čtvercového půdorysu. Dále jsou velké náklady na materiál. Stěnový konstrukční
systém obousměrný
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Obr. 13. Obousměrný konstrukční systém

3.1.2 SLOUPOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY
Sloupové (skeletové) konstrukční systémy se vyznačují tím, ţe svislá zatíţení stropních
konstrukcí se přenáší do sloupů. Sloupy jsou spojeny se stropní konstrukcí prostřednictvím
buď průvlaků, které se sloupy tvoří tuhý rám a tento druh skeletu se pak nazývá rámový
systém nebo sloupů s hlavicemi, vytvářející tzv. hřibový skeletový systém. Zvláštním druhem
tohoto systému jsou skryté hlavice tzv. bezhlavicový hřibový systém. Sloupové systémy
mohou být buď betonové monolitické nebo montované či kovové nebo kombinace materiálů
např. ocelobetonový konstrukční systém.

Obr. 14. Rámový systém: 1 – sloup, 2 – průvlak – rám, 3 – stropní deska
Sloupové konstrukční systémy se dělí podle půdorysné orientace nosných rámů na:
Sloupový konstrukční systémy podélné – nosné rámy jsou rovnoběţné s průčelím,
stropní konstrukce jsou umístěny kolmo k průčelí. Systém je vhodný pro niţší
zástavbu. Vlastnosti podobné jako podélný systém stěnový.

Obr. 15. Sloupový konstrukční systém podélný
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Sloupový konstrukční systém příčný – nosné rámy jsou kolmé k průčelí, stropní
konstrukce jsou rovnoběţné s průčelím. Systém je vhodný pro výškové budovy.
Vlastnosti podobné jako příčný systém stěnový.

Obr. 16. Sloupový konstrukční systém příčný
Sloupový konstrukční systém obousměrný – rámy jsou umístěny v obou směrech.
Systémy mají vysokou prostorovou tuhost, jsou vhodné pro vysoké budovy a budovy
stavěné v nestabilní podloţí např. poddolované uzení, seizmické území.

Obr. 17. Sloupový konstrukční systém obousměrný
Sloupový systém hlavicový (hřibový) systém – pouţívají se pro budovy s velkým
zatíţením např. sklady, průmyslové budov, bezhlavicový systém se pouţívá pro
budovy s lehčím zatíţením např. byty.

Obr. 18. Sloupový systém hřibový a bezhlavicový, 1 – hlavice, 2 – strop
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3.1.3 KONSTRUKČNÍ SYSTÉM KOMBINOVANÉ
Kombinované systémy jsou pro velkou tuhost pouţívány pro výstavbu výškových budov s 20
aţ 30 podlaţími a v oblastech s nestabilním podloţím. Jedná se o kombinaci systémů,
materiálů a technologií.
Kombinované systémy mohou být:
Z podélných stěn a vnitřním rámovým skeletem.
Z příčných stěn s příčným rámovým skeletem.
Z obousměrného rámového skeletu s vnitřním vyztuţujícím jádrem nebo stěnami.

Obr. 19. Příklady kombinovaných konstrukčních systémů

3.1.4 ZVLÁŠTNÍ SYSTÉNY
Mezi zvláštní systémy můţeme zařadit superkonstrukce a zvedané stropy.
Superkonstrukce jsou dvoustupňové konstrukce staveb, které mají malý počet základních
mohutných nosných konstrukcí (primární konstrukce), na nichţ leţí nebo jsou zavěšeny lehké,
subtilní konstrukce podlaţí (sekundární konstrukce). Zatíţení je tedy u tohoto systému
soustředěno do malého počtu podpor. Pouţívají se pro velmi vysoké budovy nad 50 podlaţí.
Nevýhodou systému je sloţitější vertikální doprava v budově a poţární bezpečnost.
Zvedané stropy – všechny desky se betonují na zemi, oddělí se folií a pak se zvedají do dané
výšky po postavených sloupech. Zvedání se provádí po krátkých nebo dlouhých drahách.
Výhodou je moţnost vytvoření stropu jakéhokoliv půdorysu. Nevýhodou je pracnost a vysoké
náklady.
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Obr. 20. Systém superkonstrukce

3.2 KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH BUDOV
Konstrukční systémy halových budov se dělí podle tvaru nosné konstrukce zastření na:
Vazníkové systémy – hlavním nosným prvkem je vazník, který můţe být přímý,
sedlový, příhradový.
Deskové systémy – hlavním nosným prvkem je deska.
Rámové soustavy.
Lomenicové soustavy.
Obloukové soustavy.
Skořepiny aj.
Konstrukce zastřešení halových staveb můţe být provedena ze dřeva, oceli, ţelezobetonu,
předpjatého betonu. Halové systémy se vyuţívají pro výstavbu občanskou, průmyslovou a
zemědělskou.

Obr. 21. Vazníkové systémy – příklad příhradových vazníků
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Rámové soustavy

Skořepinové soustavy

Obr. 22. Příklady konstrukční systémy halových budov

Shrnutí učiva:
1. Konstrukční systém je celek sloţený ze vzájemně propojených nosných konstrukčních
prvků a systémů, které spolu vzájemně spolupůsobí při přenosu zatíţení. Konstrukční
prvky v systému přenášejí veškerá zatíţení aţ do základové půdy, patří mezi ně stěny,
sloupy, stropní desky, trámy, základy apod. Podle hlavních nosných konstrukcí se
konstrukční systémy dělí na stěnové, sloupové a kombinované.
2. U stěnového konstrukčního systému je základním prvkem systému je stěna, která sama o
sobě není stabilní (na rozdíl od stěnové stavby masivní např. zděné). Ve spojení s dalšími
stěnami, stropy, popřípadě dalšími konstrukcemi lze zajistit stabilitu a potřebnou tuhost
systému.
3. Stěnový konstrukční systém se dělí podle půdorysné orientace nosných stěn na podélné nosné stěny jsou rovnoběţné s průčelím, příčné - nosné stěny jsou kolmé k průčelí a
obousměrné - nosné stěny jsou orientovány v obou směrech.
4. Sloupové (skeletové) konstrukční systémy mají základní nosný prvek sloup. Sloupy jsou
spojeny se stropní konstrukcí prostřednictvím buď průvlaků, které se sloupy tvoří tuhý
rám a tento druh skeletu se pak nazývá rámový systém nebo sloupů s hlavicemi,
vytvářející tzv. hřibový skeletový systém. Zvláštním druhem tohoto systému jsou skryté
hlavice tzv. bezhlavicový hřibový systém.
5. Sloupové konstrukční systémy se dělí podle půdorysné orientace nosných sloupů na
podélné - nosné sloupy jsou rovnoběţné s průčelím, příčné - nosné sloupy jsou kolmé k
průčelí a obousměrné - nosné sloupy jsou orientovány v obou směrech.
6. Konstrukční systémy kombinované vznikají kombinací nosných stěn a sloupů. Mají
velkou tuhost a jsou pouţívány pro výstavbu výškových budov s 20 aţ 30 podlaţími a v
oblastech s nestabilním podloţím
7. Mezi zvláštní systémy patří superkonstrukce a zvedané stropy
8. Konstrukční systémy halových budov mohou být vazníkové, deskové, rámové,
lomenicové aj.
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Otázky a úkoly:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vyjmenujte konstrukční prvky nosných systémů.
Charakterizujte stěnové konstrukční systémy, proveďte jejich rozdělení a uveďte příklady
pouţití.
Charakterizujte sloupové konstrukční systémy, proveďte jejich rozdělení a uveďte
příklady pouţití.
Charakterizujte kombinované konstrukční systémy, proveďte jejich rozdělení a uveďte
příklady pouţití.
Vysvětlete pojem superkonstrukce a zdvíhané stropy.
Vyjmenujte konstrukční systémy halových staveb.
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4. VÝVOJ STAVEBNICTVÍ
Cíle
Po prostudování této kapitoly dokáţete:
1. Popsat charakteristické znaky jednotlivých stavebních slohů.
2. Popsat ochranu historických památek v ČR.
Jiţ od nepaměti vyhledávali lidé úkryt před nepohodou a nebezpečím zvířat. Nejprve našli
tuto ochranu v jeskyních, později si začali budovat obydlí a to z přírodních materiálů, které
nacházeli kolem sebe. Prvním stavebním materiálem byl kámen, který však byl chladný a
rosil se. Člověk se však naučil vyrábět jednoduché nástroje na opracování dřeva a začal stavět
dřevěná obydlí kombinovaná s dalším přírodním materiálem hlínou. Nepřítelem dřevěných
staveb byla však hniloba a oheň. Mezi nejstarší stavební materiály patří také cihlářská hlína,
která se pouţívá k výrobě staviv doposud. Zpočátku se pouţívaly cihly nepálené spojované
hliněnou maltou, ty byly brzy nahrazeny cihlami vypalovanými v peci, které se spojovaly
asfaltem, vápennou maltou. Jiţ 4000 aţ 5000 let před n. 1. se v oblasti Středozemního moře
pouţívalo jako stavebního materiálu cihel. Z cihel se začaly stavět nejen obydlí, ale také
akvadukty, mosty, kanalizační stoky nebo stavby kulturní a sportovní apod. Postupně s
rozvíjejícími schopnostmi lidí, s technickým pokrokem, vývojem společenského zřízení se
začaly poţadavky na obydlí zvyšovat, stavební technologie se obohacovaly o další stavební
materiály např. sklo, ocel. V 19. století s vynalezením cementu a výroby betonu a
ţelezobetonu se mění způsob práce stavebních řemeslníků, vznikají technicky vyspělé stavby.
Dvacáté století je epochou ţelezobetonových konstrukcí a konstrukcí z předpjatého betonu.
Stále více se ve stavební praxi začala vyuţívat mechanizace, takţe se postupně přecházelo od
tradičního stavění k montáţnímu způsobu a ke zprůmyslňování stavebnictví, k prefabrikaci.
Mokré výrobní procesy se částečně přesunuly do výroben, čímţ se odstranila sezónost
stavební výroby. Dnes je stavebnictví vyspělým odvětvím, ve kterém zednické povolání
neztratilo na své důleţitosti a potřebnosti.

4.1 STAVEBNÍ SLOHY
Pravěk (předhistorické období)
Trval aţ 50 000 let, má vývojové etapy podle materiálů, které člověk pouţíval na
výrobu předmětů a nástrojů – doba kamenná, bronzová, ţelezná. Nejprve se jednalo o
skalní převisy a jeskyně, pak vznikaly primitivní chatrče ze dřeva a kůţe, které se
postupně zdokonalovaly v obydlí. Z velkých skalních balvanů pak vytvářeli
megalitické stavby, jako byly dolmeny a kromlechy aj.
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Dolmeny

Kromlechy

Starověk
4000 – 5000 př. n. l. vznikly první chýše a obydlí z nepálených cihel, ty byly později
vypalovány a také glazovány v nejrůznějších barvách (asi 3000 př. n. l.). Nejstarší
památky se našly v oblasti Středozemního moře – Mezopotámie, Sýrie, Persie (kolem
roku 2000 př. n. l. byla postavena Babylonská věţ).
Egypt (2800 – 1700 př. n. l.) – první stavby vznikají jiţ v r. 4000 př. n. l. a jsou
převáţně z přírodního kamene. Kolem roku 2600 př. n. l. výstavba stupňovitých
pyramid v Sakkaře a Gíze. V těchto stavbách se projevuje velká znalost matematiky a
statiky starých Egypťanů. Egyptská architektura byla orientována především na stavby
náboţenského charakteru, kde dominantním prvkem byl hrob, který prošel poměrně
sloţitým vývojem od mastab k pyramidám a pak k návratu k méně honosnému
pohřbívání. Mimo pyramid se proslavily také skalní hroby a dominantní kamenné
chrámy.

Řecko – raná řecká architektura vzniká jiţ kolem roku 1500 př. n. l., je převáţně
kamenná, protoţe Řekové velmi dobře zvládli práci s tímto materiálem. V období
mezi lety 1000 aţ 400 př. n. l. se rozvinuly samostatné antické slohy, jejich hlavním
znakem byly vysoké podpěrné sloupy nesoucí římsy a střechu. Podle doby a místa
vzniku stavby měly sloupy různé zakončení nejen dole, ale hlavně nahoře. Přibliţně
kolem roku 1000 př. n. l. vznikl Dórský sloh, který byl typický svou jednoduchostí.
Kolem roku 600 př. n. l. se rozšířil ve východním Řecku a v Malé Asii Jónský sloh, u
kterého byly hlavice sloupu tvarově zajímavější se spirálovitým zdobením. Korintský
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sloh vzniká kolem roku 450 př. n. l. Hlavice sloupů jsou velmi bohatě zdobené,
zdobené jsou ta římsy.

Římská architektura – významné římské stavby vznikaly v období od roku 200 př. n. l.
do přibliţně 300 n. l. Jako vzor měli řecké stavby, které dále rozvinuly. Římané zvládli
konstrukci kamenného oblouku, konstrukci kleneb a klenbových pásů, valenou
klenbu, pouţívali litou maltu. Stavěli zpevněné silnice (Via Appia), opevnění měst,
vodovody a začali stavět honosné stavby nejen k uctívání bohů, ale především pro
uţitek lidí. Římané vytvořily do poloviny prvního tisíciletí našeho letopočtu největší
říši starověku a na jejich kulturu a architekturu navazovaly všechny historické slohy v
Evropě.

Římská architektura
Středověk
Byzantský sloh – vzniká kolem oblasti dnešního Balkánského poloostrovu a kolem
Černého moře v 5 století n.l. Byzantské stavby se stavěly technikou vyzdívání z
malých kamenných kvádrů a z pálených cihel, takţe se skládaly z malých kleneb,
které podpíraly hlavní klenbové oblouky. Vyzdívané zdivo nemělo funkci jen nosnou,
bylo ornamentální, většinou neomítané, někdy i na vnější straně barevně glazované.
Vznikají především baziliky.

Románský sloh – vzniká kolem roku 900 – 1100 n. l. ve slovanských a německých
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oblastech Evropy. Tento sloh se vyznačuje jednoduchostí aţ strohostí, masivním
zdivem a typickým polokruhovým obloukem nad okny a dveřmi. Půdorysy staveb
byly často kruhové – rotundy.

Gotika – trvala od 12 do 15 století. Základem gotické architektury byl kamenný skelet
s lomenými oblouky, ţebrovou klenbou a opěrným systémem zdí vyvedených mimo
vnitřní prostor. Většina staveb byla z přírodního kamene s krásnou kamenickou
výzdobou. Důleţitou součástí gotických oken byly vitráţe s barevných skel. Hlavními
gotickými stavbami byly chrámy, hrady a kláštery. Rozeznáváme tři gotická období –
rané, vrcholné a pozdní, které mají typické stavební prvky a výzdobu. Období gotiky
nazýváme středověk. Nejznámější gotickou stavbou u nás je chrám sv. Víta na
Praţském hradě.

Novověk
Renesance – měla vzkřísit starou antickou kulturu. Tyto myšlenky italských stavitelů
pronikají na naše území od konce patnáctého století, rozkvět renesance nastal však v
polovině 16. století. Hlavními prvky tohoto slohu byly opět zdobené sloupy s
vodorovným překladem (kladím), obloukové arkády, omítané zdivo zdobené
škrábanými ornamenty v omítce tzv. sgrafity a malbou. Vznikají nové druhy staveb
pro šlechtu – paláce a zámky, ale i radnice, pivovary aj.
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Baroko – tento sloh ve střední Evropě vládl v 17. století a první polovině18. století.
Charakterizují ho dynamické, zprohýbané tvary, křivky, barevnost, často pouţití zlata,
přírodního i umělého mramoru. Působí velice zdobně, pouţívá velké mnoţství
jemných štukových ozdob, soch a obrazů. Okna a portály dveří jsou bohatě zdobeny,
interiér kostelů a paláců je omítaný s bohatými malbami. Příkladem barokní stavby je
chrám sv. Mikuláše v Praze.

Rokoko – vyvinulo se v létech 1710 – 1715 ve Francii, u nás od roku 1745 do 70. let
18. století Název se odvozoval od typického znaku, rokaje (nesouměrný ornament,
který se vyvinul z mušle). Rokoko se rozvíjelo současně s pozdním barokem.
Hlavními znaky rokoka jsou křivky ve tvaru mušlí, sloţité ozdobné prvky s různými
motivy a asymetrickými spirálami a dojem jakési celkovosti, protoţe rokokové pokoje
byly pojímány jako umělecká díla spojující propracovaný nábytek, sochy, tapisérie,
◦ ozdobná zrcadla, reliéfy a nástěnné malby.

Klasicismus a empír – slohové období v letech 1780 – 1830. Stavitelé v tomto období
opět začali stavět v antickém klasickém stylu. Ve Francii v období císaře Napoleona se
tomuto stylu říkalo empír. Klasicistické stavby měly jednoduché tvary a velmi málo
ozdob. V empíru je kladen větší důraz na antické a egyptské vzory. Příkladem je
zámek Fryštát nebo Kačina.
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Romantismus – vyvíjí se souběţně s pozdním klasicismem. Stavby měly romantický
vzhled, stavitelé hledali inspiraci v gotických stavbách a jiných historických slozích.
Stavby měly navozovat romantický pocit, ţe jde o staré a historicky významné
budovy. Představitelem je zámek Hluboká nad Vltavou a Lednice na Moravě.

Secese – sloh v období konce 19. a počátku 20. stol. Hlavní snahou v tomto období
bylo odtrhnout se od historizujících slohů a začít prosazovat vlastní styl se svéráznými
ornamenty (např. stylizované květy), prostorností a zdánlivou beztíţností. Těţiště
architektury bylo ve výstavbě vil a kulturních budov. Secese zasáhla hlavně malířství,
módu, ale i ţivotní styl. Secesní stavby měli zajímavou členitou fasádu oţivenou
malbou.

Moderna – funkcionalismus, konstruktivismus a kubismus (moderní architektura) –
styl vzniklý po první světové válce, je to způsob architektonické tvorby, kdy se vše
podřizuje poţadovanému uţitkovému provozu, tedy funkci, bez zřetele na ostatní
sloţky díla. Duchovním otcem byl Francouz Le Corbusier. Směr vrcholil ve 20. – 50.
letech 20. století. Kubismus byl jedním z prvních směrů nového slohu. Vycházel z
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tvaru krychle, jejíţ geometrické tvary měly dodat stavbě působivost. Tento směr brzy
zanikl. Konstruktivismus stavěl účelné a prosté hranaté stavby bez ozdobných prvků s
velkými okny, s širokými hladkými rovnými plochami stěn. Na stavby byly pouţity
nové hmoty, které stará architektura neznala např. beton, sklo, ocel, hliník, keramické
obklady aj. První velkou stavbou tohoto slohu byl Veletrţní palác v Holešovicích – rok
1925 – 1928, významná je třeba vila Tugendhat v Brně.

Vila Tugendhat v Brně
Socialistický realismus – stavby tohoto směru vznikaly
hlavně v zemích východní Evropy po druhé světové válce.
Charakteristické jsou rozsáhlé stavby sídlišť v Ostravě,
Kladně a v Mostu a také různé monumenty oslavující
vítězství socialismu. Dále se stavěly mohutné kancelářské
budovy s uniformními prosklenými stěnami, které dostávaly
pro svou snadnou montáţ přednost před jiným typem
architektury. Samotná estetika šla stranou – budovy byly
jednotvárné, odosobněné, po celé zemi si podobné. Velkého
rozvoje zaznamenala prefabrikace a stavba montovaných staveb.
Současná architektura – novodobé materiály a technologie
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Přehled vývoje architektury
1. Pravěk.
2. Starověk – 3000 př. n. l. – 300 n. l.
Architektura Mezopotámie, Egypta, Persie, Indie a Číny.
Architektura Řecka a Říma.
3. Středověk – 500 n. l. – 1492
Architektura starokřesťanská – 313 – 600 n. l.
Architektura byzantská 6. – 15. století.
Architektura románská 11. – 13. století.
Gotika 12. – 15. století.
4. Novověk – 1492 aţ současnost.
Renesance 15. – 16. století.
Baroko a rokoko 17. – 18. století.
Architektura 18. – 19. století – klasicismus, empír, romantismus.
Architektura 20. století – moderní architektura – secese, funkcionalismus,
konstruktivismus a kubismus aj.
Architektura 21. století.

4.2 OCHRANA PAMÁTEK
Ochrana památek je soustavná činnost a opatření směřující k zachování kulturních památek a
k ochraně historického stavebního fondu. Význam této činnosti spočívá v zachování určité
kontinuity minulosti s přítomností i budoucností. Úkolem je chránit historické stavby a
kulturní památky před poškozováním, ničením, před nepovolanými zásahy a neţádoucími
změnami, před zanedbáním a před dalšími škodlivými vlivy. Důleţité je, aby tato péče byla
preventivní, nikoliv aţ po ohroţení nebo narušení památky. Při ochraně stavebních památek
jde zpravidla o zpomalení rozkladu stavebního materiálu. Odborná úprava památek se pak
nazývá konzervace. Provádí se buď preventivně například impregnací dřevěných částí
konstrukce, vhodnou injektáţí historického zdiva nebo při ohroţení či narušení sanací, to je
souhrnem stavebních zásahů, které zajistí hlavně statiku stavby – zpevňování zděných
konstrukcí ocelovými pásy, táhly, spínáním, zpevňování kleneb lícovými skořepinami apod.
Samostatnou oblastí je restaurování nástěnných maleb, vitráţí, štukové výzdoby, ochrana
kamene a omítek před vlivy povětrnosti vhodnými nátěry a nástřiky. Tyto činnosti většinou
provádějí specialisté s patřičným vzděláním.
V České republice má péči o kulturní památky na starosti Památková inspekce a odbor
památkové péče Ministerstva kultury a jím zřízená odborná organizace památkové péče –
Národní památkový ústav. Kromě toho zde působí i několik spolků a sdruţení, které se
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aktivně zapojují do ochrany památek (např. Klub za starou Prahu).
Výsledkem jejich činnosti jsou mimo jiné vyhlašované památkové rezervace, zóny, kulturní
památky a ochranná pásma. Systém památkové péče je v České republice upraven příslušným
zákonem.
Z tohoto zákonu vyplývá:
Při oprava kulturní památky nebo objektu v památkové zóně je nutné stanovisko státní
památkové péče, kde je stanoveno, za jakých podmínek lze opravu připravovat a
provést.
Projektovou dokumentaci obnovy nemovité kulturní památky nebo stavby je nutno
projednat s orgánem státní památkové péče.
Obnovu kulturních památek mohou provádět pouze odborné organizace, na základě
povolení, udělené ministerstvem kultury.
Shrnutí učiva:
1. Pravěk zahrnuje dobu kamennou, bronzovou, ţeleznou. Nejprve se jednalo o skalní
převisy a jeskyně, pak vznikaly primitivní chatrče ze dřeva a kůţe, které se postupně
zdokonalovaly v obydlí.
2. Starověk (3000 př. n. l. – 300 n. l.) zahrnuje architekturu Mezopotámie, Egypta, Persie,
Indie a Číny, Řecka a Říma.
3. Středověk (500 n. l. – 1492) zahrnuje architekturu starokřesťanskou, byzantskou,
románskou a gotiku.
4. Novověk (1492 aţ současnost) zahrnuje architekturu renesance, baroka, rokoka,
klasicismu, empíru, romantismu, secese, funkcionalismu, konstruktivismu a kubismus aj.
5. V České republice má péči o kulturní památky na starosti Památková inspekce a odbor
památkové péče Ministerstva kultury a jím zřízená odborná organizace památkové péče –
Národní památkový ústav.
Otázky a úkoly:
1. Vyjmenujte a charakterizujte jednotlivé stavební slohy.
2. Vysvětlete význam ochrany památek.
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5. MODULOVÁ KOORDINACE, TYPIZACE A NORMALIZACE
Cíle
Po prostudování této kapitoly dokáţete:
1. Vysvětlit co je rozměrová a modulový koordinace, typizace stavebních dílů a
konstrukčních systémů, unifikace rozměrů a technická normalizace.
Rozměrová a modulový koordinace, typizace stavebních dílů a konstrukčních systémů,
unifikace rozměrů a technická normalizace napomáhají zajišťovat průmyslovou výrobu
staveb. Pro tuto výrobu musí být předem určena pravidla pro stanovení rozměrů (modulů),
hmotnosti, únosnosti a další technické údaje pro stavební prvky a konstrukce, aby došlo k
jejich sjednocení a bylo je moţno pouţít a kombinovat v rámci navrhovaného stavebního
objektu. Předem vyrobené stavební dílce (prefabrikáty) musí být v souladu s prostorovým
řešením stavby, rozměry, skladba dílců a jejich vlastnosti musí být tedy podle dohodnutých
rozměrů (koordinace modulů). Jakost, pouţité materiály, technologie výroby a ostatní
parametry stavebních výrobků jsou závazně určeny normou (normalizovány).

5.1 TYPIZACE
Typizace je základem zprůmyslnění stavební výroby, protoţe zabezpečuje opakované pouţití
podkladů pro objekty, konstrukce, prvky, pracovní a výrobní postupy. Určuje základní
parametry (rozměry, hmotnost, vlastnosti materiálů aj.) navrhovaných typů podle poţadavků
kladených na vlastnosti hotového stavebního dílu. Uvádí do souladu činnost stavebnictví i
ostatních odvětí tak, aby jednotlivé prvky umoţňovaly dokonalou skladbu stavby.
Typ – je objekt, jeho část, konstrukce nebo výrobek, který má předem jednoznačně určené
vlastnosti (vlastnosti vychází z poţadavků na vlastnosti konečného stavebního díla).
Výsledkem typizace je vytvoření typů objektů nebo jejich částí (např. panelové domy) a typů
jednotlivých stavebních konstrukcí (např. zastřešení, schodiště) i jednotlivých prvků (např.
panely, tvárnice, cihly). Rozeznáváme tedy typizaci objektů (objemovou) a typizaci konstrukcí
(prvkovou).
Typizace usměrňuje činnost všech účastníků výstavby, musí tak respektovat rozměrové,
kvalitativní, vzhledové parametry stavebních prvků, částí stavby nebo celé stavby.
Zabezpečuje dokonalou skladbu prvků ve stavebních konstrukcích.

5.2 MODULOVÁ KOORDINACE
Modulová koordinace ve výstavbě uvádí v soulad skladební rozměry objektů, konstrukcí a
prvků s dohodnutými rozměrovými jednotkami tzv. moduly. Tyto moduly mohou být základní
a odvozené.
Základní rozměrová jednotka = MODUL M = 100 mm
Odvozené moduly jsou násobky nebo zlomky základního modulu a mohou být zvětšené nebo
zmenšené.
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Odvozené jednotky:
Zvětšené:
3 M = 300 mm
6 M = 600 mm
12 M = 1200 mm
15 M = 1500 mm
30 M = 3000 mm
Zmenšené:
1/100 M = 1 mm
1/50 M = 2 mm
1/20 M = 5 mm
1/10 M = 10 mm
1/5 M = 20 mm
1/2 M = 50 mm
Zmenšená modul je zlomkem modulu M.
Pro pouţití ve stavebnictví se základní a odvozený modul zařazuje v půdorysu vedle sebe a ve
svislých řezech nad sebe a vytvářejí rozměrové řady. Ty mohou být jednoduché nebo sloţené:
Jednoduché – jsou tvořeny z jednoho typu modulu (např. 300, 600, 900; modul 3 M).
Sloţené – jsou odvozeny z více modulů (např.. 100, 200, 300, 600, 900; moduly 1 M a
3 M).
Pro stavební objekty se pouţívají hlavně hodnoty z rozměrových řad odvozených ze
zvětšených modulů – rozměrově velké dílce. Při navrhování objektů, jejich částí, konstrukcí a
výrobků se uvádí ve výkresech jejich hlavní skladebné rozměry pomocí zvolených modulů,
pomocí prostorové osnovy objektů. Tato osnova je tvořena myšlenými vztaţenými plochami,
čarami a body, které skladebně vymezují stavební objekt a rozmístění jeho nosných
konstrukcí. Tyto osnovy mohou být půdorysné, jsou-li zakresleny do půdorysu nebo výškové,
jsou-li zakresleny do svislého řezu.
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V praxi rozlišujeme tři druhy rozměry:
Rozměry skladebné – jsou teoretické rozměry prvku včetně příslušné části spáry, jsou
dány délkou, šířkou a výškou (např. cihla: 300 x 150 x 75 mm).
Rozměry výrobní – jsou předepsané teoretické rozměry prvku, při nulových
odchylkách.
Rozměry skutečné – jsou skutečně dosaţené rozměry, které naměříme na hotovém
prvku (jedná se o výrobní rozměr s určitou tolerancí, odchylky a tolerance ve výstavbě
musí odpovídat normovým hodnotám).

Obr. 23. Skladebné a základní rozměry prvku, a, b, c – skladebné rozměry prvku,
a', b', c' – základní rozměry prvku, t – tloušťka přilehlé spáry

5.3 UNIFIKACE
Modulové rozměrové řady umoţňují v praxi vytvářet příliš velké mnoţství druhů výrobků, a
tím zmenšují hospodárnost hromadné výroby a výstavby. Proto je vhodné volit jen některé
osvědčené rozměry a rozměrové řady a tím zmenšit počet skladebných parametrů pro objekty
a skladebných rozměrů pro stavební prvky. Volba menšího počtu vhodných rozměrů
stavebních objektů, prvků, tvorba opakovatelných kombinací a jejich sjednocování do celků je
cílem unifikace.
Unifikace je tedy výběr a sjednocení rozměrů stavebních objektů a prvků. Doporučené
hodnoty pro půdorysné a skladebné parametry jsou tyto: 2400, 3000, 3600, 4800, 6000, 9000,
12000, 18000 a dále n x 6000 mm. Doporučené hodnoty pro výškové skladebné parametry
jsou tyto: 2400, 2800, 3300, 3600, 4200, 5400, 6000 a 7200 mm.

5.4 TECHNICKÁ NORMALIZACE
Dosahování kvality ve výstavbě, vyuţívání progresivních směrů vědeckého a technického
rozvoje, zkušeností z provedených staveb zabezpečuje technická normalizace ve výstavbě.
Jejím nástrojem jsou stavební technické normy.
Stavební technické normy stanovují základní podmínky a hodnoty, které je nutno respektovat
při navrhování konstrukcí, při jejich výrobě, stanovují základní výpočtové metody,
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konstrukční zásady, poţadované vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí, určují zásady
provádění stavebních prací, předepisují zkoušení výrobků a materiálů, opatření pro
bezpečnost a ochranu zdraví aj. Normami jsou stanoveny poţadavky na umístění stavby z
hlediska poţárního, aby se předešlo vzniku poţáru a jeho šíření.
Druhy norem:
ISO – mezinárodní normy, které shrnují zkušební metody, značení a terminologii, mají
celosvětovou platnost. Vydavatelem je Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO
(International Organization for Standardization).
EN – evropské normy, které shrnují zkušební metody, značení, terminologii a
bezpečnost výrobků, jejich platnost se vztahuje především na území států EU.
Vydavatelem je Evropská komise pro normalizaci CEN (Comité Européen de
Normalisation).
ČSN – národní normy, tyto normy jsou postupně harmonizovány s normami vyšších
stupňů, platí na celém území státu. Tvorbu a vydávání norem řídí Úřad pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Shrnutí učiva:
1.

2.

3.
4.

5.

Typizace je základem zprůmyslnění stavební výroby, protoţe zabezpečuje opakované
pouţití podkladů pro objekty, konstrukce, prvky, pracovní a výrobní postupy. Určuje
základní parametry navrhovaných typů podle poţadavků kladených na vlastnosti
hotového stavebního dílu. Uvádí do souladu činnost stavebnictví i ostatních odvětí tak,
aby jednotlivé prvky umoţňovaly dokonalou skladbu stavby.
Modulová koordinace ve výstavbě uvádí v soulad skladební rozměry objektů, konstrukcí
a prvků s dohodnutými rozměrovými jednotkami tzv. moduly. Základní rozměrová
jednotka je 100 mm. Odvozené moduly jsou násobky nebo zlomky základního modulu a
mohou být zvětšené nebo zmenšené.
Unifikace je výběr a sjednocení rozměrů stavebních objektů a prvků.
Stavební technické normy stanovují základní podmínky a hodnoty, které je nutno
respektovat při navrhování konstrukcí, při jejich výrobě, stanovují základní výpočtové
metody, konstrukční zásady, poţadované vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí,
určují zásady provádění stavebních prací, předepisují zkoušení výrobků a materiálů,
opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví aj.
Druhy norem – ISO, EN, ČSN

Otázky a úkoly:
1.

Vysvětlete význam typizace pro výstavbu.

2.

Vysvětlete význam modulové koordinace a unifikace.

3.

Vysvětlete význam technické normalizace.

4.

Uveďte druky norem.
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6. NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY PRO ZEDNICKÉ PRÁCE
Cíle
Po prostudování této kapitoly dokáţete:
1. Vyjmenovat a popsat nářadí a pomůcky pro zdění.
2. Vyjmenovat a popsat nářadí pro omítání.
3. Vyjmenovat a popsat měřící pomůcky.
4. Vyjmenovat a popsat ochranné pomůcky.
5. Vyjmenovat a popsat mechanizované nářadí pro zednické práce.

Pro zdění a omítání slouţí speciální nářadí a pracovní pomůcky, které by měly být kvalitní a
pečlivě vybírány. Zednické nářadí se dělí:
nářadí na zdění
nářadí pro omítání a spárování
měřící pomůcky
ochranné pomůcky
Nářadí a pomůcky pro zdění
Mezi základní pomůcky pro zdění patří:
Zednická lţíce – slouţí k nanášení a roztírání malty, má pevnou dřevěnou rukojeť a
lichoběţníkový tvar o délce 180 aţ 200 mm.
Lţíce speciální.
Zednické kladivo – pouţívá se k dělení a přisekávání cihel, k zatloukání skob a k
otloukání omítky, má hmotnost 0,60 kg.
Zednická naběračka – slouţí k nabírání malty z truhlíku a k nanášení malty na zeď
nebo k polévání zdiva vodou.
Palička se sadou zednických sekáčů a špičáků – pouţívá se k vysekávání otvorů, k
dělení a opracování kamene, k rýhování. Palička má hmotnost 1 aţ 1,5 kg, sekáče a
špičáky se vyrábějí v délkách 150 aţ 800 mm.
Zednická šňůra a olovnice – slouţí k zajištění rovinnosti a svislosti zdiva.
Zednické truhlíky (maltovníky) a vědra pro přípravu a umístění malty.
Kolečko – pouţívá se pro přepravu sypkých a jiných materiálů.
Síto – slouţí k přesívání písku a jiných sypkých materiálů.
Míchadlo – pro míchání lepidel a malt.
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Pomůcky pro přesné maltování, slouţí k nanášení tenkovrstvých omítek.

Zednická lţíce

Sekáč

Zednické kladivo

Maltovník

Naběračka

Vědro

Palička

Míchadlo

Obr. 24. Nářadí na zdění
Nářadí a pomůcky pro omítání
K nahazování malty na zeď se pouţívá toto nářadí a pomůcky:
Zednická lţíce.
Zednická naběračka.
Speciální zednické lţíce – rohová, koutová, ostrá, štukatérská, srdcová, oválná aj.
Stahovací lať – stáhnutí nahozeného jádra.
Hladítka – slouţí k hlazení omítky a jiných podkladů. Jejich pouţití závisí na
materiálu povrchové plochy hladítka. Světlý a tmavý filc se pouţívá k srovnání jemné
omítky, molitan k odstranění zrnek volného písku na jemném štuku, houba na
srovnání jemné omítky a smytí spárovací hmoty, latex na srovnání jemné omítky,
dřevo na hlazení jádra a betonu, plast na natahování jemné omítky a na škrábané a
točené omítky, ocelový plech k gletování betonu a cementových omítek, polystyren na
zapucování jádra a zpracování betonu, polyuretan na zapucování jádra a zpracování
betonu, nerez zubaté k natahování lepidla.
Škrabáky – na škrábané omítky (břízolit), pórobeton, polystyrén (srovnání do roviny).
Zednické skoby – pro přidrţování pravítka na rozích zdi aj.
Zednická štětka – ke kropení podkladu a k bílení.
Spárovačka – pro vyplňování a vyhlazování.
Omítačky – slouţí k urychlení omítání.
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Ruční řezák nebo řezačky na obklady.
Kleště lámací na obkladačky.

Ocelová hladítka

Filcové hladítko

Dřevění hladítko

Stahovací lať

Plastové hladítko

Škrabák omítky

Speciální zednické lţíce

Spárovačka

Omítačka

Kleště lámací na obkladačky

Řezačka na obkladačky

Obr. 25. Nářadí na omítání a obkládání

Měřící pomůcky:
Dřevěný skládací metr a dvoumetr.
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Ocelový svinovací metr.
Ocelové pásmo – měření velkých vzdáleností.
Úhelnice dřevěná nebo kovová – k vyměření pravého úhlu.
Vodováha – k určení vodorovné roviny, můţe být dřevěná, plastová, kovová. S menší
přesností ji lze pouţít i pro svislý směr.
Laserová vodováha a olovnice – určení vodorovné roviny.
Hadicová vodováha – slouţí k určování vodorovné roviny na větší vzdálenosti.
Pryţová hadice je naplněna vodou a ukončena na obou koncích skleněnými trubicemi.
Měření je na principu spojených nádob.
Váţní lať – prodluţuje se jí přiloţená vodováha.
Olovnice – pouţívá se k určení svislého směru.

Skládací metr

Svinovací metr

Laserová vodováha

Vodováha

Obr. 26. Měřící pomůcky
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Hadicová vodováha

Olovnice

Obr. 27. Nářadí pro zdění, omítání, spárování, měření
Ochranné pomůcky:
Zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků na stavbách.
Patří mezi ně tyto pomůcky:
Ochranná přilba – je povinen ji nosit kaţdý pracovník na stavbě.
Ochranné brýle nebo obličejový štítek – ochrana zraku např. při omítání, sekání rýh,
vápenném nátěru apod.
Ochranné pásy a lana – k zajištění pracovníků při výškách.
Rukavice – mohou být látkové nebo koţené, pouţívají se např. při sekání, sváření
apod.
Respirátory a ochranné roušky – ochraňují dýchací orgány při práci v prašném
prostředí.
Pracovní oblečení a pracovní obuv.
Chrániče sluchu.
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Obr. 28. Příklady ochranných pomůcek

6.1 MECHANIZOVANÉ NÁŘADÍ PRO ZEDNICKÉ PRÁCE
Mechanizované nářadí usnadňuje obrábění a dělení stavebních materiálů. Patří mezi ně hlavně
stroje pro vrtání, řezání, stříhání, broušení, sekání apod.
Pro vrtání stavebních materiálů se pouţívá:
Ruční elektrické vrtačky bez příklepu.
Ruční elektrické vrtačky s příklepem.
Vrtací kladiva s mechanickým nebo pneumatickým systémem příklepů. Vrtací kladiva
jsou ideální pro vrtání kotvících a montáţních děr do betonu a zdiva, kladiva pouze s
úderným mechanismem se pouţívají pro bourací práce.
Kombinovaná kladiva pro vrtání a sekání.

Obr. 29. Příklepová vrtačka a vrtací kladivo
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Pro řezání a opracování stavebního materiálu se pouţívá:
Pily ruční kotoučové úhlové pro řezání betonu, měkkých hornin, oceli, litiny aj.
Lehké a střední pily kotoučové stolové pro řezání betonových desek, dlaţdic,
keramických materiálů aj.
Listové pily s přímočarým pohybem k řezání dřeva, sádrokartonových a izolačních
desek a jiných materiálů.
Ruční elektrická srovnávací frézka srovnává povrchy trámů, fošen při montáţních
pracích a povrch deskových podlah. Podobně lze pouţít i ruční elektrický hoblík.
Kotoučová fréza pro plošné frézování starých omítek se pouţívá při obnově starých
konstrukcí, ke zdrsňování ploch a úpravě nerovností na stěnách.
Ruční elektrická uhlová bruska je určena k broušení dřeva a materiálů na bázi dřeva,
zdiva a oceli. Lze i zároveň pouţít také k řezání zdiva a oceli. Nástrojem je brusný
kotouč, který můţe být z různého materiálu podle druhu opracovávaného materiálu.
Na povrchy z betonu a kamene se pouţívá kotouč s diamantovým brusivem.

Obr. 30. Kotoučová pila, úhlová bruska, stolová kotoučová pila

Shrnutí učiva:
1. Mezi nářadí pro zdění patří zednické lţíce, kladivo, naběračka, palička se sadou
zednických sekáčů a špičáků, zednická šňůra a olovnice, zednické truhlíky (maltovníky) a
vědra pro přípravu a umístění malty, kolečko, síto, míchadlo, pomůcky pro přesné
maltování aj.
2. Mezi nářadí pro omítání patří stahovací lať, hladítka, škrabáky, zednické skoby, zednická
štětka, spárovačky, omítačky, ruční řezáky nebo řezačky na obklady, lámací kleště na
obkladačky aj.

54

3. Mezi měřící pomůcky patří dřevěný skládací metr a dvoumetr, ocelový svinovací metr,
úhelnice dřevěná nebo kovová, vodováha, laserová vodováha a olovnice, hadicová
vodováha, váţní lať, olovnice aj.
4. Mezi ochranné pomůcky patří ochranná přilba, ochranné brýle nebo obličejový štítek,
ochranné pásy a lana, rukavice, respirátory a ochranné roušky, pracovní oblečení a
pracovní obuv, chrániče sluchu aj.
5. Mezi mechanizované nářadí pro zednické práce patří ruční elektrické vrtačky, vrtací
kladiva s mechanickým nebo pneumatickým systémem příklepů, pily ruční kotoučové
nebo úhlové, pily stolové, listové pily s přímočarým pohybem, ruční elektrická srovnávací
frézka, kotoučová fréza, ruční elektrická uhlová bruska aj.
Otázky a úkoly:
1. Uveďte praktické pouţití jednotlivých nářadí pro zdění.
2. Uveďte praktické pouţití jednotlivých nářadí pro omítání.
3. Vyjmenujte měřící pomůcky.
4. Vyjmenujte ochranné pomůcky a vysvětlete význam jejich pouţívání.
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7. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Cíle
Po prostudování této kapitoly dokáţete:
1. Popsat vznik střídavého a stejnosměrného proudu.
2. Popsat rozdělení elektrických strojů.
3. Vysvětlit princip stejnosměrný a střídavých elektromotorů.
4. Popsat rozvod elektrické energie na staveništi včetně BOZ při práci s elektrickými
stroji.

Elektrická energie se stala nezbytnou součástí kaţdodenního ţivota a je také nejdůleţitější
energií ve výrobě i výstavbě. Elektrickou energii vyţadují k provozu stavební stroje a různá
zařízení osvětlení pracovišť, místností aj.

7.1 ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE
Elektrický proud vyrábí stroje, které se nazývají elektrické generátory. Střídavý proud (je to
elektrický proud, který neustále mění svůj směr a velikost) se vyrábí v generátoru, který se
nazývá alternátor. Stejnosměrný proud (je to proud, který protéká pouze jedním směrem a má
konstantní velikost) se vyrábí v generátorech pro stejnosměrný proud, která se nazývají
dynama. Elektrický proud pro průmyslové účely se vyrábí působením magnetické indukce.
Vznik střídavého proudu:
Při otáčení jedné smyčky drátu mezi póly magnetu vzniká ve vodiči elektrický proud, který je
vyveden do dvou od sebe izolovaných krouţků. Hodnoty střídavého proudu se pravidelně v
čase mění, tuto závislost vyjadřuje sinusoida, grafem závislosti střídavého napětí na čase je
tedy také sinusoida. Doba, za kterou se průběh střídavého proudu opakuje (závit se otočí o
360°) se nazývá perioda. Kmitočet (frekvence) střídavého proudu f – udává počet period za 1
sekundu. Jestliţe na kotvě rotoru jsou navinuty tři skupiny vinutí, získáme střídavý proud,
jehoţ křivky jsou vůči sobě posunuty o 1200, vzniká tak třífázový proud.

Obr. 31. Schéma vzniku střídavého proudu a graf závislosti střídavého napětí na čase
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Vznik stejnosměrného proudu:
Smyčka se otáčí v magnetickém poli podobně jako u střídavého proudu, avšak její konce jsou
napojeny na poloviny krouţků, které jsou od sebe vzájemně izolovány. Při otáčení smyčky o
1800 se mění také směr proudu. Protoţe se současně mění poloha obou polovin krouţků, teče
proud ve smyčce pouze jedním směrem a kolísá mezi nulovou a maximální hodnotou. Při
uspořádání mnoha smyček na kotvě dostaneme proud stejné úrovně, protoţe křivky z různých
vinutí se překrývají. Stroje na výrobu stejnosměrného proudu se nazývají dynama.
Elektromotory
Kaţdý elektromotor se skládá z pohyblivé části rotoru (kotvy), která se otáčí ve vinutí statoru.
Základním principem činnosti elektromotoru je, ţe průchodem proudu vinutím statoru a
vinutím rotoru se vytváří 2 magnetická pole, která na sebe vzájemně působí přitaţlivými a
odpudivými silami tak, ţe se rotor roztočí.

Obr. 32. Části elektromotoru, 1 – rotor, 2 – stator, 3,4 – víko, 5 – svorkovnice

Obr. 33. Elektrické stroje – rozdělení
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Stejnosměrný elektromotor
Rotor tohoto motoru tvoří válec ze ţelezných plechů, na jehoţ povrchu jsou zhotoveny
dráţky, ve kterých jsou uloţena jednotlivá vinutí. Vinutí jsou vyvedena na komutátor sloţený
z lamel, které jsou navzájem odizolované. K lamelám přiléhají tzv. kartáčky (uhlíky).
Připojíme-li kartáčky na zdroj stejnosměrného proudu, začne proud procházet vţdy jen
jedním vinutím připojeným k příslušné lamele. Průchodem proudu, vzniká kolem vinutí
magnetické pole, které rotor roztočí a otáčí se tak dlouho, pokud se nepřeruší přívod proudu.
Podle způsobu zapojení vinutí statoru a rotoru rozeznáváme dva základní druhy
stejnosměrných motorů, a to stejnosměrný sériový motor a stejnosměrný derivační motor.
Stejnosměrný sériový motor má vinutí statoru a rotoru zapojeno za sebou, v sérii. Tyto motory
mají velkou taţnou sílou, mění své otáčky podle zatíţení, přičemţ čím má motor menší
otáčky, tím má větší výkon. Pouţívají se pro zařízení, které potřebují velkou taţnou sílu při
rozběhu a pracují s různým, často měnícím se zatíţením např. tramvaje, lokomotivy, výtahy,
jeřáby aj.
Stejnosměrné derivační motory mají vinutí rotoru zapojeno paralelně, v derivaci. Vinutí
statoru má veliký odpor, protéká jím stále stejný proud, který je mnohonásobně niţší neţ
proud protékající rotorem. Otáčky rotoru se s rostoucím zatíţením nemění. Pouţívají se pro
zařízení, kde je potřeba stálé rychlosti otáček i při změně zatíţení. Tyto stroje se montují do
obráběcích strojů, čerpadel aj.
Střídavé elektromotory
Princip činnosti motorů na střídavý proud je zaloţen na točivém magnetickém poli. Stator
tvoří elektromagnety vzájemně posunuty o 1200. Kaţdým vinutím elektromagnetu protéká
proud jen jedné fáze třífázového proudu. Vloţí-li se do prostoru mezi elektromagnety
magnetka, bude se otáčet na základě proměnlivého proudu v závislosti na čase. Tím se
současně mění síla i směr magnetického pole kaţdého jednotlivého magnetu. Tím, ţe se
magnetické pole vytváří postupně na jednotlivých magnetech, mění svoji polohu, čímţ
vytváří točivé magnetické pole v prostoru mezi elektromagnety. Tato elementární proměnlivá
pole přitahují a zároveň odpuzují póly magnetu. Na tomto principu pracují veškeré elektrické
motory poháněné střídavým proudem. Třífázové střídavé motory mohou být buď synchronní
nebo asynchronní. Třífázové synchronní motory jsou vhodné pro velké výkony, pouţívají pro
pohon čerpadel, drtičů, ventilátorů, brusek. Třífázové asynchronní indukční motory jsou
nejrozšířenější, jsou uţívány na běţných obráběcích a stavebních strojích. Mohou být
krouţkové nebo s kotvou nakrátko.

7.2 ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE NA STAVENIŠTI
Většina stavenišť vyţaduje k provozu stavebních strojů, k osvětlení pracovišť, místností a
jiných zařízení odběr elektrické energie. Staveniště se připojují na místní třífázovou
transformovanou soustavu nízkého napětí (nn) = 380/220 V. V síti je mezi nulovým vodičem a
kterýmkoliv fázovým vodičem napětí 220 V, kdeţto mezi jednotlivými fázovými vodiči je
napětí 380 V. Většina elektrických ručních nářadí se zapojuje na fázové napětí 220 V, kdeţto
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elektromotory o větším příkonu neţ 3 kW třífázové napětí 380 V. Není-li moţné připojení na
distribuční síť, pouţíváme k výrobě elektrické energie dieselelektrické agregáty. Pro zařízení
staveniště rozvodem elektrické energie platí bezpečnostní předpisy.
Mezi nejdůleţitější bezpečnostní opatření pro rozvod elektrické energie na staveništi patří:
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové poţadavky a musí
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech.
Součástí revize elektrického zařízení musí být rovněţ elektrické zařízení pracovních
strojů (míchačky, výtahy, vrátky apod.).
Přívodní vedení k elektroměru musí být provedeno jako definitivní, to znamená, ţe
toto nelze provést šňůrovým kabelovým vedením (nesmí být napájen přes
prodluţovací přívody z domovních rozvodů). Vodiče a vedení musí být chráněno před
mechanickým poškozením.
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný,
musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí
být seznámeny všechny fyzické osoby pohybující se na staveništi.
Staveništní rozváděče musí být v provedení min. krytí IP 23 viz. čl. 52 ČSN 34 1090.
Rozvodnice - rozváděče musí být za provozu uzamčené, přístupný musí být pouze
hlavní vypínač. Neţádoucí je umístění hlavního vypínače za zavřenými dveřmi.
Původní rozvody elektrické energie, které existovaly před zřízením staveniště, je třeba
identifikovat, zkontrolovat a viditelně označit.
Obvody napájející zásuvky se jmenovitým proudem do 32 A musejí být připojeny přes
proudový chránič s vybavovacím reziduálním proudem do 30 mA.
Pokud se na staveništi nepracuje, musejí být elektrická zařízení odpojena. Zapnuta
zůstávají pouze ta, kde je to z technologických důvodů nezbytné.
Venkovní vedení nízkého napětí z neizolovaných vodičů musí být nad volným
prostranstvím ve výšce nejméně 5 m, v místech provozu nejméně 6 m.
Vedení nízkého napětí na stavbách musí být umístěno tak, aby se vyloučila moţnost
dotyku osob pracujících na lešení a dotyku stavebních strojů.
Zařízení nízkého a vysokého napětí nesmí být přístupné veřejnosti.

Obr. 34. Staveništní rozvaděč
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7.3 BEZPEČNOST PRÁCE PŘI PRÁCI E ELEKTRICKÝMI STROJI
Úrazy elektrickým proudem jsou způsobeny stykem lidského těla s tzv. ţivými částmi
elektrického zařízení. Většina úrazů elektrickým proudem vzniká nepozorností. Účinek
elektřiny na lidský organismus závisí na druhu proudu, na jeho velikosti, na dráze lidském
těle, na délce doby působení na lidský organismus. Pro člověka je nejvíce nebezpečný
střídavý proud s frekvencí 50 Hz, můţe způsobit zastavení srdeční činnosti pro rozdílnou
frekvenci kmitů střídavého proudu. Stejnosměrný proud rozkládá buněčnou tkáň těla.
Nejcitlivější orgány jsou srdce a mozek s centrální nervovou soustavou.
Nikdy nesmíme při obsluze elektrického zařízení stát ve vlhku.
Elektrický proud jdoucí tělem je tím větší, čím menší jsou přechodové odpory, které
vlhkost podstatně sniţuje.
Nevhodným dotykem s vedením elektrického proudu zapojujeme sebe jako spotřebič
do elektrického okruhu. Před nebezpečným dotykem se lze chránit těmito způsoby –
vhodnou polohou elektrického vedení, dobrou izolací vodičů, zemněním a nulováním
kostry elektromotorů, ochranným vypínačem.
Do elektrických strojů se nesmí ţádným způsoben zasahovat, opravovat je mohou jen
osoby s příslušným vzděláním.
První pomoc při úrazech elektrickým proudem:
Vyprostit postiţeného z dosahu proudu jeho vypnutím nebo odsunutím vodiče, nebo
odtaţení postiţeného prostřednictvím izolovaného předmětu.
Pokud postiţený nedýchá, ihned zavést umělé dýchání.
Ihned zahájit nepřímou masáţ srdce.
Přivolat lékařskou pomoc.
Uvědomit příslušného vedoucího pracovníka.

Shrnutí učiva:
1.

Elektrický proud vyrábí stroje, které se nazývají elektrické generátory.

2.

Střídavý proud (je to elektrický proud, který neustále mění svůj směr a velikost) se vyrábí
v generátoru, který se nazývá alternátor.

3.

Stejnosměrný proud (je to proud, který protéká pouze jedním směrem a má konstantní
velikost) se vyrábí v generátorech pro stejnosměrný proud, která se nazývají dynama.
Elektrický proud pro průmyslové účely se vyrábí působením magnetické indukce.

4.

Kaţdý elektromotor se skládá z pohyblivé části rotoru (kotvy), která se otáčí ve vinutí
statoru. Základním principem činnosti elektromotoru je, ţe průchodem proudu vinutím
statoru a vinutím rotoru se vytváří 2 magnetická pole, která na sebe vzájemně působí
přitaţlivými a odpudivými silami tak, ţe se rotor roztočí.
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5.

Elektromotory mohou být stejnosměrné sériové a derivační a střídavé třífázové
synchronní a asynchronní indukční.

6.

Staveniště se připojují na místní třífázovou transformovanou soustavu nízkého napětí
(nn) = 380/220 V. V síti je mezi nulovým vodičem a kterýmkoliv fázovým vodičem
napětí 220 V, kdeţto mezi jednotlivými fázovými vodiči je napětí 380 V. Většina
elektrických ručních nářadí se zapojuje na fázové napětí 220 V, kdeţto elektromotory o
větším příkonu neţ 3 kW třífázové napětí 380 V. Není-li moţné připojení na distribuční
síť, pouţíváme k výrobě elektrické energie dieselelektrické agregáty. Pro zařízení
staveniště rozvodem elektrické energie platí bezpečnostní předpisy.
Úrazy elektrickým proudem jsou způsobeny stykem lidského těla s tzv. ţivými částmi
elektrického zařízení. Účinek elektřiny na lidský organismus závisí na druhu proudu, na
jeho velikosti, na dráze lidském těle, na délce doby působení na lidský organismus. Pro
člověka je nejvíce nebezpečný střídavý proud s frekvencí 50 Hz, můţe způsobit zastavení
srdeční činnosti pro rozdílnou frekvenci kmitů střídavého proudu.

7.

Otázky a úkoly:
1.

Popište vznik stejnosměrného proudu.

2.

Popište vznik střídavého proudu.

3.

Nakreslete graf rozdělení elektrických strojů.

4.

Uveďte nejdůleţitější zásady pro rozvod elektrické energie na staveništi.

5.

Popište, jak byste provedli první pomoc člověku zasaţeného elektrickým proudem.
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8. STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEDNICKÉ PRÁCE
Cíle
Po prostudování této kapitoly dokáţete:
1. Vyjmenovat a popsat funkci a pouţití strojů pro zemní práci.
2. Vyjmenovat a popsat funkci a pouţití strojů na výrobu malt a betonů.
3. Vyjmenovat a popsat funkci a pouţití strojů a zařízení pro práci s výztuţí.
4. Vyjmenovat a popsat funkci a pouţití strojů pro betonářské práce.
5. Vyjmenovat a popsat funkci,a pouţití dopravních, nakládacích a zvedacích zařízení.
6. Vyjmenovat a popsat funkci a pouţití strojů a zařízení pro dokončovací práce.
7. Vyjmenovat a popsat funkci a pouţití strojů a zařízení pro demolice budov.

Mezi stroje a zařízení, které usnadňují fyzickou práci stavebních dělníků na stavbě, patří:
Stroje pro zemní práce.
Stroje pro výrobu a dopravu malt a betonů.
Stroje a zařízení pro práci s výztuţí.
Stroje a zařízení pro betonářské práce.
Dopravní, nakládací a zdvihací prostředky.
Stroje a zařízení pro dokončovací práce.
Stroje a zařízení pro demolice budov.

8.1 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE
Při výstavbě většiny staveb jsou zemní práce zpravidla počáteční fází kaţdé výstavby. Jsou to
velmi nákladné práce, protoţe stroje, které se při nich pouţívají, patří mezi nejdraţší a na ně
pak navazuje řada dalších strojů a dopravních prostředků. Volba strojů pro zemní práce závisí
na mnoha činitelích a mezi nejdůleţitější je druh zeminy, ve které se budou zemní práce
provádět.
Mezi stroje pro zemní práce patří:
Rypadla.
Traktorové stroje.
Zhutňovací stroje.
Vrtací soupravy.

62

8.1.1 RYPADLA
Rypadla jsou stroje, jejichţ hlavními nástroji jsou lopata, drapák a vlečný koreček. Pouţít je
lze i jako nosiče dalších přídavných nástrojů.
Podle funkčnosti se rýpadla dělí na:
Jednoúčelová – mají stabilně namontován jeden druh pracovního zařízení, kterým
vykonávají stále stejnou práci.
Víceúčelová – lze k nim namontovat různé druhy pracovního zařízení.

Podvozek rýpadel můţe být:
Kolový – automobilový, traktorový, speciální.
Pásový – pouţívá se tam, kde je menší únosnost půdy.
Kráčivý.
Plovoucí – vhodný pro těţbu štěrkopísků, náplav z vodních toků apod.
Základní rozdělení rypadel:
Lopatová rýpadla – pouţívaná hlavně pro zemní práce.
Korečková rypadla – poţívaná pro těţbu štěrkopísků, hlín a jiných surovin.
Kolesová rypadla – pouţívají se pro povrchovou těţbu uhlí apod.

Obr. 35. Korečkové rypadlo, kolesové rypadlo
Lopatová rypadla
Je to samohybný stroj s otočným svrškem, schopným otáčení v rozsahu 360°, který rýpe, těţí
a přemísťuje materiál pomocí lopaty upevněné k výloţníku a násadě, bez pohybu spodní
pojízdné části stroje.
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Základní části lopatových rýpadel:
Podvozek.
Otočný svršek.
Pracovní zařízení.
Příslušenství.
Podvozek můţe být kolový, automobilový, kráčivý, pásový popřípadě kolejový. Svršek je
připojen k podvozku otočně kolem svislé osy. Otáčí se prostřednictvím pastorku a ozubeného
věnce. Nese: kabinu, motor, hydrogenerátor, pracovní zařízení, příslušenství hydrauliky.
Pracovní zařízení rýpadla se skládá z násady, výloţníku, lopaty nebo jiného přídavného
nástroje např. drapáku, vlečného korečku, rozrývacího zubu, kladiva, demoliční čelisti aj.
Rýpadla s výškovou lopatou se pouţívají na tyto práce:
Těţbu spojenou s nakládáním nebo přehozem zeminy.
K výkopu velkých stavebních jam a zářezů.
Přemísťování materiálu na krátké vzdálenosti (přehoz).
Nakládání zeminy na vozidla.
Rypadla s hloubkovou lopatou (lopata pod úrovní pojezdu) jsou vhodná pro tyto práce:
K výkopu jam s nepřístupným dnem nebo jen malých rozměrů.
Hloubení rýh, kanálů, příkopů.
Úprava svahů.
Těţba pod hladinou podzemní vody.
Manipulace s materiálem, nakládání zeminy na vozidla.

Obr. 36. Lopatové rýpadlo s hloubkovou lopatou
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Rypadla s drapákovou lopatou jsou vhodná pro tyto práce:
Hloubení studní, šachet, hustě zapaţených výkopů.
Těţba z vody.
Nakládka a vykládka sypkého a kusového materiálu.
Zásypy, pohozy.
Obr. 37. Drapáková lopata
Rypadla s vlečným korečkem jsou vhodná pro tyto práce:
Těţba rýh.
Těţba z vody.
Výkop stavebních jam, zářezů, širokých rýh.
Svahování.

Obr. 38. Rypadla s vlečným korečkem
Rypadlo s korečkem kolesovým se pouţívá hloubení rýh a těţení pod vodní hladinou.

Rypadla s rozrývacím trnem, upevněným na výloţníku
hydraulického ramena. Rypadla se pouţívá na rozrývání vozovek,
tvrdých hornin nebo zmrzlých zemin.

65

Rypadla s beranícím zařízením jsou vhodná na vhánění pilot nebo Larsen.

Obr. 39. Rypadlo s beranícím zařízením
Rypadla s pěchovacím zařízením jsou vhodná pro zhutňování násypů, pěchovací deskou
mechanickou nebo pěchování vibrační deskou.
Rypadla se shrnovacím štítem (radlicí) jsou vhodná především pro urovnání roviny
vlastního pracoviště.
Rypadla s hydraulickými nůţkami jsou vhodná pro rozpojování ţelezobetonových a
ocelových konstrukcí.

Obr. 40. Lopatové rypadlo s radlicí, hydraulickými nůţky
Rýpadla příkopová a drenáţní jsou stroje pro hloubení rýh, kladení potrubí, kabelů, drenáţí.
Podle konstrukce mohou být trojího druhu – řetězová s řeznými noţi, řetězová s korečky a
rýhovače kolesové.

Obr. 41. Příkopové rýpadlo, rýhovač
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8.1.2 TRAKTOROVÉ STROJE
Patří mezi ně dozery, grejdry, skrejpry, rozrývače aj. Traktorové stroje mohou být s
podvozkem pásovým nebo kolovým.
Dozery jsou stroje, jejichţ základním pracovním nástrojem je radlice nesená vpředu.
Dělí se na:
Buldozery
Angledozety
Titldozery
Buldozer je čelní shrnovač, jehoţ úhel řezu lze měnit. Má radlici, která se můţe pohybovat
pouze nahoru a dolů. Buldozerem odstraňujeme ornici a porost, kácíme stromy, rýpeme a
dopravujeme rozpojenou horninu hospodárně na vzdálenost 60 aţ 80 m, urovnáváme násypy,
upravujeme pláň a zahrnujeme rýhy. Lze jím přesunovat rozpojené horniny. Můţe taky
pracovat při jízdě vpřed, kdy hrne a rozprostírá výkopek a téţ při jízdě zpět, kdy hranou
radlice urovnává pláň.
Angldozer je boční shrnovač, jehoţ úhel radlice je moţno měnit vůči podélné ose dozeru ve
vodorovné rovině a úhel řezu umoţňuje příčný přesun zeminy na malou vzdálenost. Je
vhodný proto k zahrnování malých rýh, k shrnování rozpojené horniny do podélných hromad,
urovnávání a údrţbě ploch.
Tiltdozer má moţnost pootočení radlice okolo horizontální osy Je vhodný pro odřezávání
svahů, zřizování a nakypřování zeminy rohem radlice a natočení radlice při záběru ve zmrzlé
půdě.

Obr. 42. Buldozer
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Grejdry
Grejdr je stroj, jehoţ základním pracovním zařízením je radlice umístěná mezi předními a
zadními koly. Tato radlici se můţe pohybovat nahoru a dolů, otáčet se v otočném věnci o 180
aţ 3600, vysouvat se mimo stroj, kolmo na směr jízdy, naklánět se mimo stroj do polohy aţ
900 aj. Tento stroj je vhodný pro těţbu zeminy do 2. aţ 3. třídy, odstraňování drnu a ornice,
přemisťování zeminy na malou vzdálenost, přesné srovnání ploch, rozprostírání materiálu,
zahrnování rýh, úprava svahů aj. Pouţívají se i pro velmi přesné plošné práce např. na
letištích, dálnicích apod.

Obr. 43. Grejdr
Skrejpry
Skrejpr je stroj, jehoţ hlavní pracovní částí je korba s břitem a výtlačnou deskou. Do korby se
zemina za pohybu stroje nabírá a přepravuje se v ní. V místě ukládání je korba vyprazdňována
a zemina rozprostírána do vzdálenosti asi 500m. Zemina se rozpojuje ve vrstvách 10 aţ 40
cm. Skrejpr je vhodným strojem pro velké zemní práce. Lze je pouţít také na odstraňování
porostu a ornice, rozprostírání ornice, zřizování násypů apod.

doprava na místo uloţení

vyprazdňování

cesta zpět

naplnění
Obr. 44. Práce skrejpru
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Rozrývače
Rozrývače jsou stroje nebo zařízení opatřené trny, jimiţ lze rozrušovat nesnadno rozpojitelné
horniny, ale také štěrkové, ţivičné a betonové vozovky, vytrhávat kořeny nebo uvolňovat
balvany. Pouţívá se také k rozpojování vrstev hornin jedním nebo více rozrývacími noţi.
Mívají obvykle lichý počet zubů, které se za jízdy traktoru zapouští do země a rozrušují ji.

Obr. 45. Funkce rozrývače

8.1.3 ZHUTŇOVACÍ STROJE
Zhutňování je technologický proces, při kterém se záměrně zvyšuje objemová hmotnost
zeminy, působením statického nebo dynamického zatíţení. Cílem zhutňování je, aby zemina
po zhutnění nepodléhala dalšímu sedání.
Zhutnění můţe být dosaţeno:
Tlakem, vlastní tíhou stroje.
Hnětením.
Rázy, údery.
Vibrací.
Kombinací uvedených účinků.
Ke zhutňování slouţí tyto stroje:
Zhutňovací válce:
Válce statické.
Válce vibrační.
Válce sektorové (s dynamickým účinkem).
Válce ručně vedené.
Vibrační desky.
Vibrační pěchy.
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Válce statické mohou být:
Hladké – působí vlastní tíhou, dvouosé tříběhounové a dvouběhounové nebo tříosé
tříběhounové. Jsou vhodné pro soudrţné zeminy, jíl, slín, mokrá zemina apod.
Zhutňují do hloubky 15 – 20 cm.
Pneumatikové – působí tlakem spojeným s hnětením, zhutňují do hloubky 20 aţ 60
cm.
Válce vibrační
Zhutňují rychle za sebou jdoucími rázy běhounu na zeminu a vyvolávají pod dotykovou
plochou běhounu rozkmitání částí zeminy do poměrně značné hloubky. Částice zeminy se do
sebe zakliňují a zaujímají co nejmenší prostor. Rozkmitání běhounu způsobuje rotující
výstředník v běhounu.
Druhy pouţívaných vibračních válců:
Hladké – nejlépe se uplatňují na kamenitých násypech a na násypech ze zemin
nesoudrţných, výjimečně i jílovitých, mají-li vhodnou vlhkost.
Jeţkové – působí kombinací účinků vibrace, tlaku a hnětení, vhodné pro promíchávání
zemin při stabilizaci písčitých zemin s velkým podílem jemných částic, dále v jílech.
Mříţové – jsou vhodné pro nesoudrţné zeminy, ale i vrstvy suťového materiálu.
Taţené, samopojízdné, tandemové (mají dva stejně široké běhouny, pouţívají se hlavně
ke zhutňování ţivičných vozovek).

Obr. 46. Vibrační válce hladké a tandemové
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Válce sektorové
Běhouny těchto válců jsou sloţeny ze sektorů s výčnělky tvarovanými tak, ţe při odvalování
běhounů naráţejí výčnělky na zeminu. Nárazem ji zhutňují a dalším odvalováním hnětou.
Nárazy výčnělku působí současně i vibraci. Sektorové válce mají komplexní zhutňující
účinek. Pouţívají se pro zhutňování těţkých zemin, pro zhutňování zemin tak vlhkých, ţe se
na nich jiné stroje uţ neuplatní. Mohou být taţené a samopojízdné.
Válce ručně vedené
Mají jeden nebo dva běhouny stejného průměru, umístěné těsně za tebou nebo jinou
konstrukci. Nad běhouny je spalovací motor, který zajišťuje pojezd a rotaci vibračních budičů
obou běhounů. Běhouny mohou být hladké nebo profilované. Pouţívají se na běţné zemní
práce, při stavbě vozovek, plošných zemních pracích, hlavně ke zhutňování kamenitých
zemin s příměsí jílu.

Obr. 47. Ručně vedené vibrační válce hladké a profilované
Vibrační desky
Mají podobně, jako ručně vedené válce, předat zemině vibrační impulzy od budiče vibrace a
také vyvodit sílu potřebnou k posuvnému pohybu desky po zhutňované zemině. Jsou vhodné
pro zhutnění suchých i vlhkých štěrkopísků, vrstev drceného kameniva a čerstvě poloţené
zámkové dlaţby. Mohou být lehké, střední a těţké.

Obr. 48. Vibrační desky
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Vibrační pěchy
Skládají se ze spalovacího motorku, který pohání klikový mechanismus, jehoţ
ojnice působí na soustavu pruţin, které rozkmitají patku předávající zemině
dynamické rázy. Pouţívají se ke zhutňování malých a méně přístupných ploch
při dokončovacích prací.

8.1.4 VRTACÍ SOUPRAVY
Vrtací soupravy se pouţívají při geologických průzkumech k zjišťování sloţení půdy, ale také
k vrtání studní, otvorů pro piloty hlubinného zakládání, otvory pro injektáţe a vrty pro trhací
práce.
Vrtací souprava pracuje jako:
Úderná – přenáší se energie úderníku na vrtací tyč.
Rotační – vrtací nástroj se otáčí.
Kombinovaná – rotační příklepná.
Vrtací souprava je sloţena z vlastní vrtné jednotky a z podvozku s příslušenstvím. Vrtná
jednotka má kladivo umístěné buď vně vrtu, nebo uvnitř vrtu. Při vnějším působení kladiva
příklepný píst naráţí na koncovku, která předává energii přes soutyčí na vrtný nástroj.
Pouţívají se do hloubek aţ do 15 m. Vrtné jednotky s ponorným kladivem (působí uvnitř vrtu)
mají průměry vrtů 100 aţ 300 mm a hloubky vrtů aţ do 200 m.

Obr. 49. Vrtací soupravy
Shrnutí učiva:
1.

Mezi stroje pro zemní práce patří rýpadla, traktorové stroje, zhutňovací stroje a vrtací
soupravy.

2.

Rypadla jsou stroje, jejichţ hlavními nástroji jsou lopata, drapák a vlečný koreček,
rozrývací trn, beranící a pěchovací zařízení, hydraulické nůţky. Pouţít je lze i jako nosiče
dalších přídavných nástrojů.
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3.

Lopatové rýpadlo je to samohybný stroj s otočným svrškem, schopným otáčení v rozsahu
360°, který rýpe, těţí a přemísťuje materiál pomocí lopaty upevněné k výloţníku a
násadě, bez pohybu spodní pojízdné části stroje.

4.

Mezi traktorové stroje patří dozery, grejdry, skrejpry, rozrývače aj. Traktorové stroje
mohou být s podvozkem pásovým nebo kolovým.

5.

Dozery jsou stroje, jejichţ základním pracovním nástrojem je radlice nesená vpředu. Dělí
se na buldozery, angldozery, titldozery.

6.

Grejdr je stroj, jehoţ základním pracovním zařízením je radlice umístěná mezi předními a
zadními koly.

7.

Skrejpr je stroj, jehoţ hlavní pracovní částí je korba s břitem a výtlačnou deskou

8.

Rozrývače jsou stroje nebo zařízení opatřené trny, jimiţ lze rozrušovat nesnadno
rozpojitelné horniny, ale také štěrkové, ţivičné a betonové vozovky, vytrhávat kořeny
nebo uvolňovat balvany.

9.

Zhutňování je technologický proces, při kterém se záměrně zvyšuje objemová hmotnost
zeminy, působením statického nebo dynamického zatíţení. Cílem zhutňování je, aby
zemina po zhutnění nepodléhala dalšímu sedání.

10. Ke zhutňování slouţí zhutňovací válce (statické, vibrační, sektorové a ručně vedené)
vibrační desky a vibrační pěchy.
11. Vrtací soupravy se pouţívají při geologických průzkumech k zjišťování sloţení půdy, ale
také k vrtání studní, otvorů pro piloty hlubinného zakládání, otvory pro injektáţe a vrty
pro trhací práce.
Otázky a úkoly:
1. Vyjmenujte stroje pro zemní práce.
2. Popište nejdůleţitější části lopatových rypadel.
3. Popište pouţití lopatových rýpadel s hloubkovou a výškovou lopatou.
4. Uveďte, jaká mohou být přídavné nástroje lopatových rypadel a jejich pouţití.
5. Vyjmenujte druhy traktorových strojů.
6. Popište druhy dozerů a jejich pouţití.
7. Popište činnost grejdrů.
8. Popište činnost a konstrukční provedení skrejprů.
9. Jaký je cíl zhutňování?
10. Vyjmenujte statické zhutňovací stroje a jejich činnost.
11. Vyjmenujte vibrační zhutňovací stroje a jejich činnost
12. Vysvětlete činnost vrtacích jednotek.
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8.2 STROJE PRO VÝROBU A DOPRAVU MALT A BETONU
Při míchání se vzájemně promíchávají cement, kamenivo, voda a přísady popřípadě další
pojiva, tak aby byla všechny zrna kameniva obalena cementovou kaší. Při míchání se zároveň
rozruší případné hrudky cementu a urychluje se jeho rozptýlení ve směsi.

8.2.1 MÍCHAČKY
Pouţívají se k výrobě malt a betonu. Míchačky mohou být různého typu, objemu a tvaru.
Podle technologie výroby se míchačky dělí na:
Cyklické – chod přerušovaný, skládající se z jednotlivých cyklů.
Kontinuální – pouţívají se na velkých stavbách a výrobnách betonových a maltových
směsí.
Podle způsobu míchání se míchačky dělí na:
Spádové – mají otáčivý buben s pevnými lopatkami. Mohou být se sklopným bubnem,
které se pouţívají pro menší rozsah stavebních prací nebo míchačky s nesklopným
bubnem s vodorovnou osou míchání, buben se vyprazdňuje při opačném otáčení
bubnu. Míchačky spádové se pouţívají hlavně k výrobě betonové směsi s
hrubozrnnými materiály.
S nuceným mícháním – betonová směs, malta se promíchává různě tvarovanými a
nastavenými lopatkami. Tyto míchačky mohou být v provedení talířovém nebo
ţlabovém. Talířové míchačky mohou být protiproudové, u nichţ se buben otáčí jedním
směrem a lopatky v opačném směru nebo planetové míchačky, u kterých je talířový
buben pevný a v něm se otáčí kříţový rám s dvojicí lopatek, které konají samostatný
rotační pohyb. Dalším typem jsou rotorové turbomíchačky, které mají neotočný
talířový buben a mísící lopatky, které jsou otáčeny hřídelem, který dostává pohyb od
elektromotoru. Ţlabové míchačky mají v pevném ţlabu jeden nebo dva vodorovné
hřídele s lopatkami s protisměrnými otáčkami. Míchačky s nuceným mícháním
zajišťují dobré promíchání směsí, bývají součástí betonáren a výroben maltových
směsí.

Obr. 50. Spádová míchačka a talířové míchačky s nuceným mícháním
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Obr. 51. Míchačky:planetová, protiproudová, rotorová

8.2.2 BETONÁRNY
Jsou komplexní soupravy pro výrobu betonové směsi. Obsahují zásobníky na kamenivo,
cement a písek, včetně zařízení na jejich dávkování a dávkování vody. Dále jsou vybaveny
jednou nebo dvěma míchačkami a zásobníky na čerstvý beton. Ovládání betonáren můţe být
ruční, poloautomatické nebo automatické řízené počítačem ve velíně.
Podle výkonosti mohou být betonárny:
Malé pojízdné – mechanizované jednotky uloţené na vlečném podvalníku, obsahují
všechny základní zařízení pro výrobu betonové směsi.
Přenosné – se středním objemem vyráběné betonové směsi.
Velké – přenosné i stabilní.
Velké stabilní závody – plně automatizované závody pro výrobu kvalitní betonové
směsi.
Podle uspořádání se betonárny dělí:
Betonárny s horizontálním uspořádáním – kamenivo a písek různé frakce se odebírá
do váţícího koše pod úrovní míchačky a dopravníkem se dopravuje do míchačky.
Kamenivo je umístěno v ocelovém zásobníku, který je rozdělen na 4 aţ 6 frakcí nebo
můţe být součástí hvězdicová skládka kameniva s výloţníkovým přihrnovačem.
Hotová betonová směs jde do zásobníku nebo do automíchačů.
Betonárky s vertikálním uspořádáním – zásoby písku s váţícím zařízením je nad
vlastní míchačkou tedy, ve vertikálně umístěném zásobníku, do kterého je
dopravováno šikmým dopravníkovým pásem nebo elevátorem. Cement ze zásobníku
je dopravován na váhu šnekovým dopravníkem. Odběr směsi je přímo do automíchačů
nebo autodomíchávačů. Jejich charakteristickým rysem je vysoká variabilita. Provozní
náklady jsou poměrně malé, stejně jako prašnost a hlučnost.
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Mobilní betonárna

Horizontální betonárna

Vertikální betonárna
Obr. 52. Mobilní, horizontální a vertikální betonárky
Maltárny
Uspořádání maltárny je podobné jako u přenosných betonáren, doplněné o zásobníky
aktivovaných vápenných kalů. Vápno se dopravovuje v práškovém stavu a je pneumaticky
přepraveno do sila. Hašené vápno i nehašené práškové vápno musí projít aktivátorem.
Míchačky na maltu jsou s nuceným mícháním talířové nebo ţlabové. Výroba malty v
maltárnách na staveništi je nyní jiţ řídkým jevem, většinou se pouţívají suché maltové směsi,
které jsou na stavbu dodávány buď v pytlích, nebo v silech.

8.2.3 STROJE NA VÝROBU A NANÁŠENÍ MALT ABETONOVÝCH
SMĚSÍ
Stroje na výrobu a nanášení malty
Malty se ze suchých směsí vyrábějí v omítacích strojích, která jsou napojena na dopravní
čerpadla a stříkací pistoli. Omítací stroj se skládá z násypky, do které se nasype suchá maltová
směs, která se po přidání vody promíchá šnekem poháněným elektromotorem a převodovkou.
Voda musí mít dostatečný tlak. Hotová malta je dopravena pístovým čerpadlem do omítací
pistole, ze které se stlačeným vzduchem nanáší na omítanou plochu. Pokud je suchá směs
umístěna v silech, tak je pneumatickým přepravníkem zásobeným přetlakovým vzduchem z
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kompresoru dopravena do omítacího stroje ke zpracování nebo ze sila prochází suchá směs do
kontinuální šnekové míchačky, kde se malta připraví a pak odchází do čerpadlové části
omítačky a z ní je přečerpána na místo určení. Omítačky mohou mít různou konstrukci i
objem. Mohou být s čerpadly šnekovými nebo pístovými.

Obr. 53. Omítačky
Stroje na nanášení betonových směsí
Tento proces se vyuţívá k vytvoření tenké vrstvy betonu na stavebních konstrukcích, hornině
nebo dřevěných konstrukcích. Zhotoví se tak vodotěsné omítky, zesílí se nebo opraví
ţelezobetonová konstrukce, provede ochranný nástřik různých materiálů, utěsní se beton a
horniny, zajistí se svahy apod. Betonová směs vychází ze stříkací trysky spolu s tlakovou
rozptýlenou vodou a vzduchem velkou rychlostí a velká kinetická
energie trýskaných zrn způsobuje při dopadu její dobré zhutnění. K
betonové směsi nebo k záměsové vodě se přidává přísada na
urychlení tuhnutí betonu. Podle účelu jsou dvě technologické
metody – torkretování a stříkání betonu. Torkretování je strojní
nanášení jemné betonové směsi o zrnitosti do 4 mm. Stříkání betonu
je strojní způsob nanášení vyztuţeného nebo nevyztuţeného betonu
do zrnitosti do 16 mm na stěny, podlahy, stropy, klenby apod.
Rozeznáváme dvě technologie stříkání betonových směsí:
Stříkání suchou metodou – do stříkacího stroje se umístí suchá směs a přetlakem
vzduchu je vháněna do výtlačné hadice, na jejímţ konci je stříkací tryska, do které se
přivádí tlaková záměsová voda. Ta se smíchává se suchou směsí na poţadovanou
vlhkost.
Stříkání mokrou metodou – při ní se betonová směs nejdříve v míchačce předmíchá
(směs cementu a vhodně vlhkého kameniva) a pak se stříkacím stroji přechází do
pneumatického dopravníku, který mokrou směs ţene do stříkací trysky. Zde se
promíchá s jemně rozprášenou tlakovou vodou a doplní přísadami na urychlení tuhnutí
a velkou rychlostí vychází z trysky.
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Stroje na injektování
Injektováním se vyplní vrty nebo trhliny ve zdivu, horninách, a tím se zpevňují a docílí se
nepropustnosti. Injektory jsou ocelové kotlíky s uzavřeným víkem. Nádoba se naplní řídkou
maltou nebo injektáţní směsí a obsah se pak vytlačuje stlačeným vzduchem z kompresoru.
Injektáţní směs se vhání do hadice s injektáţní trubičkou, která vrt utěsní. Pro větší práce se
pouţívá čerpadel pro injektování, která mohou být pístová, vřetenová aj.

8.2.4 STROJE NA DOPRAVU BETONOVÉ SMĚSI A MALT
Betonová směs nebo malta se vyrábí buď na staveništi v individuálních míchačkách nebo ve
staveništních betonárkách nebo je dováţena z centrálních výroben, které jsou mimo staveniště
(tento systém dopravy je označován jako transportbeton).

Obr. 54. Způsoby dopravy betonové směsi
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Mezi staveništní dopravní prostředky patří:
Kolečka a japonky – krátké vzdálenosti (15 aţ 20 m).
Motorové vozíky se sklopnou korbou – na vzdálenost 50 aţ 500 m.
Ţlaby a skluzy.
Pásové dopravníky.
Doprava jeřábem – pomocí košů a závěsných baterií na čerstvý beton se spodním nebo
bočním vyústěním.

Doprava čerpadly – hydraulická pístová čerpadla, hydraulická čerpadla rotorová,
pneumatická čerpadla (dopravují betonovou směs ze zásobníku proudem stlačeného
vzduchu). Čerpání betonu je vlastně mechanické posouvání betonu pomocí pístů,
vřeten, rotorů nebo stlačeného vzduchu. Betonová směs je před dopravou nasáta nebo
mechanicky posunuta do pracovního prostoru a pak tlačen dopravní cestou k místu
určení.
Doprava betonové směsi z betonáren:

Nákladní automobily s ocelovou vanou k přepravě tuhých betonových směsí.

Sklápěče s upravenou vanou.
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Vanové přepravníky betonové směsi bez domíchávání a s domícháváním.
Automíchače – plní se suchou směsí (kamenivo a cement) a potřebná odměřená dávka
vody je umístěna v nádrţce za kabinou řidiče. Po dojetí na stavbu se provede vlastní
míchání po přidání záměsové vody z nádrţky. Novodobé automíchače mohou být
doplněny teleskopickým dopravníkovým pásem pro snadnou dopravu betonové směsi
na místo určení.

Autodomíchače – mají uvnitř vany mísící lopatky, které během dopravy zaručují stálý
pohyb betonové směsi, aby se zabránilo rozmísení směsi. Novodobé automíchače
mohou být doplněny teleskopickým dopravníkovým pásem pro snadnou dopravu
betonové směsi na místo určení.

Obr. 55. Autodomíchávače s dopravníkovým pásem
Čerpadla betonu s domíchávačem – vycházejí z koncepce kloubových nebo
teleskopických výloţníků (výška 21 m, 24 m a 26 m), samostatně ovládaných.
Rameny výloţníků prochází potrubí, které je ve spodní části napojeno na výtlačné
potrubí čerpadla. Čerpací jednotky tvoří většinou 2 pístová čerpadla.
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Halová autočerpadla – vhodná pro nasazení v halách, tunelech, husté zástavbě a
podobně. Mají čtyřramenný výloţník o výškovém dosahu aţ 35 m. Betonovou směs
tak lze rychle a jednoduše distribuovat nejen po členitých a rozlehlých staveništích, ale
i v omezeném manipulačním prostoru (např. v halách).

Obr. 56. Autočerpadla
Speciální čerpadla na maltu a beton – mohou být buď mechanická, pneumatická nebo
hydraulická. Mechanická čerpadla jsou pístová, která pracují tak, ţe z naplněné
násypky se směs nasává do válce sacím ventilem, přičemţ výtlačný ventil uzavírá
výtlačné potrubí. Po naplnění válce se sací ventil uzavře a otevře výtlačný ventil.
Pohyb ventilů je odvozen od pohybu pístu. Pneumatická čerpadla pracují tak, ţe se do
hermeticky uzavřené nádrţe vloţí náplň malty nebo betonu, na kterou seshora působí
stlačený vzduch. Ve spodní části nádrţe působí stlačený vzduch, který ji strhuje a
vytlačuje do potrubí. Hydraulická rotová čerpadla jsou schopny dopravovat směsi do
výšky aţ 50 m. Montují se na automobilový podvozek nebo mohou bát vlečná.
Shrnutí učiva:
1.

Pro výrobu malt a betonu se pouţívají míchačky. Podle technologie výroby se míchačky
dělí na cyklické a kontinuální. Podle způsobu míchání se míchačky dělí na spádové a s
nuceným mícháním.

2.

Betonárky jsou komplexní soupravy pro výrobu betonové směsi. Obsahují zásobníky na
kamenivo, cement a písek, včetně zařízení na jejich dávkování a dávkování vody. Dále
jsou vybaveny jednou nebo dvěma míchačkami a zásobníky na čerství beton. Ovládání
betonáren můţe být ruční, poloautomatické nebo automatické řízené počítačem ve velíně.

3.

Maltárny jsou kompletní soupravy na výrobu malt, jejich uspořádání je podobné jako u
přenosných betonáren, doplněné o zásobníky aktivovaných vápenných kalů.

4.

Stroje na výrobu a nanášení malty se nazývají omítací stroje, které jsou napojeny na
dopravní čerpadla a stříkací pistoli. Omítací stroj se skládá z násypky, do které se nasype
suchá maltová směs, která se po přidání vody promíchá šnekem poháněným
elektromotorem a převodovkou.

5.

Stříkání betonové směsi můţe být prováděno suchou nebo mokrou metodou.
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6.

Injektováním se vyplní vrty nebo trhliny ve zdivu, horninách, a tím se zpevňují a docílí se
nepropustnosti.

7.

Mezi staveništní dopravní prostředky patří japonky, kolečka, motorové vozíky se
sklopnou korbou, ţlaby a skluzy, pásové dopravníky, doprava jeřábem za pomocí košů a
závěsných baterií, doprava čerpadly.

8.

Doprava betonové směsi z betonáren můţe být prováděna nákladní automobily s
ocelovou vanou, sklápěči, vanovými přepravníky, automíchači, autodomíchávači,
speciálními čerpadly na maltu a beton.

Otázky a úkoly:
1.

Vyjmenujte druhy míchaček betonové směsi a jejich činnost.

2.

Vyjmenujte druhy betonáren a jejich charakteristiku.

3.

Popište dopravu betonové směsi na staveništi.

4.

Popište dopravu betonové směsi z centrálních betonáren na staveniště.

8.3 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO PRÁCI S VÝZTUŽÍ
Pro zvýšení pevnosti betonu v tahu a smyku se do něho vkládá výztuţ poţadovaného druhu a
tvaru. Výztuţ můţe být měkká ve tvaru tyčí, kotoučích, svařovaných sítí nebo tvrdá do
předpjatého betonu. Výroba výztuţe je hlavně soustředěna do specializovaných závodů –
armoven. V těchto závodech lze tyto práce mechanizovat i automatizovat, takţe je vyšší
produktivita práce, časová a materiálová úspora a vyšší kvalita práce a bezpečnost. Jen zřídka
se provádí příprava a výroba výztuţe přímo na stavbě.
Výroba výztuţe do ţelezobetonu zahrnuje tyto operace:
Doprava a manipulace s ocelí.
Skladování betonářských ocelí.
Rovnání a čistění oceli.
Dělení výztuţe – stříhání na potřebné velikosti.
Ohýbání výztuţe do daného tvaru.
Svařování výztuţe.
Kompletování výztuţe ve výztuţné koše a prostorové celky.
Expediční skládky a doprava výztuţe na stavby.
Výztuţné prvky se podle druhu a profilu výztuţe dělí na:
Z prutové oceli rovné nebo ohýbané, popř. svařované z více částí.
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Ze svitkové oceli rovnané, stříhané, ohýbané, svařované.
Z rohoţí.
Z předpínané oceli.
Z válcovaných profilů.
Z rozptýlené vláknové výztuţe.
Kombinované z různých druhů.
Stroje pouţívané při výrobě výztuţných celků dělíme:
Rovnačky.
Stříhačky.
Ohýbačky.
Svařovací stroje.
Speciální stroje např. třmínkovačky.
Čistící zařízení.
Při výrobě výztuţe se pouţívají tyto stroje:
Rovnačky – vyrovnávají betonářskou ocel do průměru 14 mm. Pokřivený prut
prochází mezi třemi pevnými válečky a dvěma válečky posuvnými osazenými proti
pevným. Trojice pevných válečků je poháněna elektromotorem s převodovkou a
posouvá prut, který se mezi válečky narovná. Při rovnání se zároveň mechanicky čistí.
Rovnačky jsou většinou součástí výrobní linky.

Obr. 57. Princip rovnačky – 1 – pevné kladky, 2 – posuvné kladky, 3 – rovnaná výztuţ
Stříhačky – jsou stroje, které jsou schopny stříhat profily od 4 do 40 mm. U
mechanických stříhaček vlastní střih vykonávají dva ploché noţe, z nichţ jeden je
pevný a druhý vykonává střiţný pohyb nebo mohou být kotoučové stříhačky a
rozbrušovačky, které fungují na principu tření a odtavování materiálu pomocí
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rotujícího kotouče. Střihačky mohou být buď ruční pro stříhání materiálu do průměru
20 mm, nebo přenosné, které se pouţívají při práci na stavbách. Mívají elektrický
nebo hydraulický pohon. Pro větší výkony se pouţívají stříhací stoly. Stříhačka je
umístěna na pojízdném mostě pohybující se podél boxů s tyčovou ocelí. Výkonné
stříhačky umoţňují stříhat více prutů najednou v jednom pracovním záběru.
Samostatnou skupinu pak tvoří stříhačky sítí. Ty se mohou dělit na hydraulické, s

pohyblivou čelistí, s pohyblivou rozbrušovací hlavou, přenosné a stabilní.
Obr. 58. Stříhání tyčové oceli – 1 – válečkovací stůl pro posun prutů, 2 – odměřovací stůl,
3 – stabilní stříhačka, 4 – odměřovací stůl, 5 – měřidlo
Ohýbačky – po nastříhání na poţadovanou velikost se ocel tvaruje ohýbáním.
Ohýbání tyčové oceli se děje buď, trnem, krátkým nebo dlouhým ramenem o opěrnou
lištu nebo navíjením na tvarovací přípravek. Ohýbačky mohou být ruční, které se
pouţívají pro ohýbání oceli do průměru 30 mm. Skládají se z desky, v níţ je vsazeno
několik trnů a páky s trnem. Pohybem páky se pruty ohýbají. Strojní ohýbačky se
skládají z pracovního stolu s otočně uloţeným kotoučem poháněným elektromotorem
a z podvozku. V kotouči i v desce jsou otvory k zasunutí kolíků, podle nichţ se ocel
ohýbá. Pro výrobu třmínků se pouţívají třmínkovačky, které mají navíjecí přípravek
tvaru třmínku. Ocel odvíjená ze svitků prochází mezi dvěma vodícími kladkami. Dále
se vyrábějí ohýbačky svařovaných sítí a rohoţí. Zařízení můţe být autonatizované.

Obr. 59. Princip ohýbání tyčové oceli – A a B – ohýbání trnem, C – ohýbání krátkým
ramenem, D – ohýbání dlouhým ramenem, E – ohýbání navíjením více prutů na tvarovací
přípravek
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Obr. 60. Ohýbačky
Svářečky – pouţívají se ke svařování sítí a rohoţí a výztuţe do nosníků a sloupů. Ke
svařování plošných sítí se pouţívají bodové svářečky, bodovací kleště, vícebodové
agregáty – svařování elektrickým odporem. Dále se pouţívá svařování obloukové a
někdy svařování v ochranné atmosféře.

Obr. 61. Schéma armovny – 1 – sklad oceli, 2 – automatická rovnačka a stříhačka svitkové
oceli, 3 – pojízdná stříhačka s odkládacím stolem, 4 – ohýbačka, 5,6 – třmínkovačka, 7 –
stříhačka sítí, 8 – ohýbačka sítí, 9 – spojování výztuţí, 10 – sběr prostřihu.
Shrnutí učiva:
1. Pro zvýšení pevnosti betonu v tahu a smyku se do něho vkládá výztuţ poţadovaného druhu
a tvaru.
2. Při výrobě výztuţných celků se pouţívají tyto stroje – rovnačky, stříhačky, ohýbačky,
svařovací stroje a agregáty, třmínkovačky a čistící zařízení.
3. Rovnačky vyrovnávají betonářskou ocel do průměru 14 mm. Ohýbačky tvarují ocel
ohýbáním na poţadovaný tvar. Svářečky se pouţívají ke svařování sítí a rohoţí a výztuţe
do nosníků a sloupů. Třmínkovačky se pouţívají pro přípravu smykové výztuţe třmínků.

Otázky a úkoly:
1. Vyjmenujte operace výroby výztuţe do betonu.
2. Popište činnost rovnačky výztuţe.
3. Popište ohýbání oceli.
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4. Popište stříhání oceli.

8.4 STROJE PRO BETONÁŘSKÉ PRÁCE
Vyrobená betonová směs v míchačkách nebo betonárnách se dopraví a uloţí do bednění.
Poslední fáze výroby betonu je jeho zhutnění.

8.4.1 BEDNĚNÍ
Bednění dává předepsaný tvar budoucí betonové konstrukci. Nese tíhu betonu aţ do doby, kdy
je beton dostatečně vyzrálý a unese vlastní tíhu a provozní zatíţení. Součástí bednění můţe
být podpěrné lešení, které nese bednění nebo se o něho bednění opírá.
Bednění dle výroby a pouţité mechanizace se dělí na:
Nesystémové bednění – pouţívá se při stavebních pracích
malého rozsahu, většinou pro jedno pouţití, kdy by
pouţití systémového bednění bylo nehospodárné nebo
neproveditelné (tradiční dřevěné bednění z prken,
dřevěných nosníků a hraněného dřeva)
Systémové bednění – je tvořeno bednícími deskami,
nosníky a bednícím příslušenstvím, je tedy
prefabrikované pro bednící prvky a na stavbě je skládáno dohromady – je ho moţno
pouţívat opakovaně. Výhodou je lehčí podpůrná konstrukce, snadná montáţ,
opakované pouţití, rychlejší výstavby. Nevýhodou je velká počáteční finanční
nákladnost např. systémové bednění IS-NOE, MEVA, PERI, DOKA, PORT,
HUNNEBERK aj.

Přenosné bednění – bednění, které se po odbednění znovu pouţije na jiném místě.
Opakovaným pouţitím celých částí bednění se zvyšuje efektivnost práce.
Posuvné bednění – pouţívá se u vertikálních konstrukcí uzavřeného průřezu, jako jsou
sila, zásobníky, nádrţe apod. Bednící prvky jsou taţeny nahoru, přičemţ betonovací
proces není narušen. Bednění se posouvá pomocí hydraulického zařízení po svislých
tyčích, které vyčnívají z vybetonované konstrukce. Skládá se i z několika plošin.
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Horní pracovní plošinu pouţívají ţelezobetonáři, druhou betonáři, třetí omítkáři.
Rychlost posunu se řídí plynulostí prací a podle toho, jak rychle beton nabývá na
pevnosti. Bednění se skládá ze stěnových bednících dílců, nosníků s hydraulickým
zařízením a pracovními plošinami.
Pojízdné bednění – pouţívá se pro betonáţ
směrových staveb (tunely, stěny). Staví se většinou
na kolejích. Svislé konstrukce jsou opatřeny
zvedacím hydraulickým zařízením.
Šplhací bednění – pouţívá se při betonáţi vysokých
stěn, výtahových šachet, mostních konstrukcí (pilířů), kdy se musí bednění vícekrát
přemísťovat směrem nahoru. Mohou být buď bez vlastního posunu – velkoplošné
bednící prvky přemísťuje jeřáb nebo mohou být samošplhající, kdy bednící prvky a
pracovní lešení tvoří jeden systém, který je zvedán hydraulický poháněným systémem
– skládá se ze stěnových bednících prvků, taţného zařízení, podvěšené pracovní
plošiny.

Obr. 62. Šplhací bednění
Dílcové bednění – pouţívá se pro bednění velkých rovných ploch např. opěrné zdi,
stěny, stropy apod. Dílce jsou z vodovzdorných překliţek ztuţených dřevěnými rámy
(místo překliţky mohou být dílce vyrobeny z plechu). Dílce mají rozměrové moduly.
Ztracené bednění – vytváří tvar konstrukce a zároveň tvoří povrch, zůstává součástí
konstrukce. Z hlediska statického rozdělujeme ztracené bednění na staticky
spolupůsobící s konstrukcí a nenosná bednění jako jsou bednění z tvárnic nebo
keramických vloţek. Např. systém VELOX, polystyrénové tvarovky ISORAST apod.

87

Obr. 63. Ztracené bednění
Nafukovací bednění – vyrábí se z pryţe nebo z PVC vyztuţeného umělou tkaninou.
Nafouklé bednění poloţíme na podkladní beton, zajistíme proti posunu a zhotovíme
postranní stěny. Po vybetonování a zatvrdnutí betonu se vypustí vzduch a díl
nafukovacího bednění se vytáhne. Pouţívá se pro konstrukce kruhového nebo jiného
oblého tvaru (vodojemy, usazovací nádrţe) pro které je zhotovování bednění pracné.
Bednění je rozděleno do několika dílů, které se nafukují kompresorem. Nedostatkem
tohoto bednění je velká hmotnost, rychlé stárnutí materiálu vlivem opotřebení.
Ukládání betonové směsi do bednění
Při ukládání betonové směsi do bednění se musí postupovat podle technologických zásad, aby
se zabránilo znehodnocení betonové směsi.
Betonová směs se musí dopravovat takovým způsobem, při kterém se nerozmísí ani
jinak neznehodnotí. Jestliţe se při dopravě směs rozmísí, musí se před zpracováním
znovu přemíchat.
Přepravní prostředek musí být čistý a prázdný.
Výška volného pádu směsi nesmí být větší neţ 1,5 m, jinak pouţít sypné roury.
Směs se musí plynule ukládat a postupovat proti předchozím vrstvám nikoli po starých
vrstvách.
Tloušťka vrstvy se volí tak, aby bylo moţno celou tloušťku zhutnit pouţívanými
vibrátory.

8.4.2 STROJE NA ZHUTŇOVÁNÍ BETONU
Beton má mít vysokou mechanickou pevnost, odolnost proti působení vlivu počasí,
agresivních látek i jeho těsnost. K dosaţení těchto vlastností je třeba dobré zhutnění betonu.
Zhutňování betonu je proces, který způsobuje pohyb všech sloţek směsi tak, aby se co
nejtěsněji seskupily a vytvořily kompaktní hmotu bez mezer vzduchu. Všechny mezery jsou
zcela vyplněny cementovou kaší. Za tohoto stavu má zhutněný beton nejmenší objem. Ve
stavebnictví se nejčastěji pouţívá zhutňování vibrační, při kterém se přenášejí rychlé kmity
(otřesy), získané vibračním budičem v rozsahu 3000 – 1800 ot/min., coţ je 50 – 300 Hz. Vliv
vibrace, působící na čerstvý beton a způsobuje ztekucování směsi a tím i uvolňování části
záměsové vody, která jako mazivo sniţuje vnitřní tření částic. Tím se beton mění v
polotekutou látku, v níţ se zrna kameniva snaţí zaujmout nejmenší a nejstabilnější polohu.
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Způsoby vibrace:
Vnitřní – zdroj vibrace je umístěn přímo ve zhutňovaném materiálu, patří sem ponorné
vibrátory, vibrační jádra.
Vnější – vibrace se předává povrchem materiálu a to:
Zespodu – vibrační stoly, podloţky.
Shora – vibrační latě, lišty, finišery.
Z boku – prostřednictvím bednění, formy a příloţných vibrátorů.
Ponorné vibrátory
Z hlediska konstrukčního provedení rozeznáváme druhy:
Ponorné vibrátory s mechanickým pohonem
pevného výstředníku s ocelovou spirálou v ohebné
hadici. Mohou mít hnací motor benzínový nebo
elektromotor, ohebná hadice délky 3 – 6 m má pod
ochrannou vrstvou ocelovou spirálu, která je schopna
od motoru přenášet aţ 12 000 otáček za minutu. Ve
vibrační hlavici je mezi dvěma loţisky uloţen pevný výstředník.
Ponorné vibrátory planetové s kyvným odvalovacím výstředníkem, mechanicky
poháněným od motoru prostřednictvím ohebné hadice. Planetový běhoun v hlavici
působí jako výstředník a otáčí se motorem spirálou v ohebné hadici.
Ponorné vysokofrekvenční vibrátory s vestavěným elektromotorem a pevným
výstředníkem. V hlavici je zabudovaný vícepólový elektromotor (4), který je napájen
nízkým napětím Hnací elektromotor výstředníku je napojen na přístroj zvaný měnič
frekvence, který je kabelem (1) napájen ze sítě 220/380 V o frekvenci 50 Hz. Z
měniče vychází 1 – 3 kabely (2) s elektrickým proudem o napětí 42 – 48 V.
Nízkovoltáţní kabel je od měniče veden do vibrační hlavice na stavbě na vzdálenost
20 – 30 m, nejprve do ochranné hadice délky 5 aţ 10 m, na kterou je napojena ponorná
vibrační hlavice. Ponorné vibrátory s vestavěným elektromotorem jsou pro zhutňování
betonů pouţívány nejčastěji.

Ponorné vzduchové vibrátory (pneumatické) – tlakový vzduch z kompresoru o
přetlaku 0,6 MPa je přiveden do hlavice, v níţ jsou rozmístěny pevné rozváděcí
lamely. Těmito je po celé délce vháněn vzduch na nevyváţený rotor. Mají velmi široký
rozsah pouţití v průmyslu a stavebnictví Vlivem vysokých frekvencí o malých
amplitudách zhutňují tyto vibrátory dobře i měkké aţ řídké betony. Pouţívají se hlavně
ve výrobnách stavebních dílců, kde je jiţ zaveden rozvod stlačeného vzduchu. Jejich
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výhodou je jednoduchá obsluha i údrţba, dlouhá ţivotnost a malé hmotnosti.
Příloţné vibrátory
Příloţné elektrické vibrátory Mají velmi široký
rozsah pouţití v průmyslu a stavebnictví a to zejména:
k dopravě sypkých materiálů, jejich dávkování,
třídění, dělení, míchání, čištění, vyprazdňování
zásobníků a v neposlední řadě ke zhutňování betonů.
Uvnitř tělesa (skříně – 6) je zabudovaný asynchronní
motor s kotvou nakrátko. Jeho rotor (1) má na kaţdou
stranu nalisovaný hřídel, uloţený v loţiscích (3) a na
jejich koncích jsou stavitelné výstředníky (segmenty –
4). Jeden z nich je pevný a druhý natáčecí pro regulaci odstředivé síly. Kotva (1) se
otáčí ve statorovém vinutí (2), jenţ můţe být uspořádáno jako jedna nebo dvě dvojice
pólů, případně i tři dvojice. Primární proud do motoru se zavede ke svorkovnici (5)
Při rozběhu motoru oba nastavené výstředníky (4) rotují v kruhu a jimi vyvozené síly
jsou v kaţdé poloze stejné, takţe odstředivá síla při rotaci působí radiálně ve všech
směrech a těleso vibrátoru se rozkmitá.
Příloţné vibrátory vzduchové (pneumatické) –
vzduch je přiváděn do vibrátoru hadicí (1). Ve
vibrátoru je dutý pevný vrtaný hřídel (2), jehoţ otvory
proudí tlakový vzduch na lamely (3) a dále na rotor
(4), který pracuje po nesymetrické dráze (5) s velkými
otáčkami. Jednoduchou regulací přetlaku vzduchu z
kompresoru lze dosáhnout různých velikostí
odstředivé síly a otáček.
Lisování a vibrolisování – se pouţívají pro směsi suché aţ zavlhlé. Těmito způsoby docílíme
velmi dokonalého zpracování betonové směsi. Nejčastěji se pouţívá v panelárnách.
Vakuování – pomocí speciálního bednění, z čerstvého zhutněného betonu se odčerpává
vzduch a přebytečnou vodu. Vakuováním urychlujeme tuhnutí a tvrdnutí. Pomoci tohoto
způsobu dosahujeme velmi dobrých vlastností hotového betonu (větší nepropustnost, menší
obrusnost a nepatrná smrštitelnost).
Shrnutí učiva:
1. Vyrobená betonová směs v míchačkách nebo betonárnách se dopraví a uloţí do bednění.
2. Bednění dává předepsaný tvar budoucí betonové konstrukci. Nese tíhu betonu aţ do doby,
kdy je beton dostatečně vyzrálý a unese vlastní tíhu a provozní zatíţení. Součástí bednění
můţe být podpěrné lešení, které nese bednění nebo se o něho bednění opírá. Bednění můţe
bát nesystémové, systémové a speciální.
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3. Nesystémové bednění se pouţívá při stavebních pracích malého rozsahu, většinou pro
jedno pouţití, kdy by pouţití systémového bednění bylo nehospodárné nebo
neproveditelné (tradiční dřevěné bednění z prken, dřevěných nosníků a hraněného dřeva)
4. Systémové bednění je tvořeno bednícími deskami, nosníky a bednícím příslušenstvím, je
tedy prefabrikované pro bednící prvky a na stavbě je skládáno dohromady – je ho moţno
pouţívat opakovaně.
5. Další druhy bednění mohou být posuvné, přenosné, pojízdné, šplhací, dílcové, ztracené,
nafukovací aj.
6. Při ukládání betonové směsi do bednění se musí postupovat podle technologických zásad,
aby se zabránilo znehodnocení betonové směsi.
7. Beton má mít vysokou mechanickou pevnost, odolnost proti působení vlivu počasí,
agresivních látek i jeho těsnost. K dosaţení těchto vlastností je třeba dobré zhutnění
betonu.
8. Zhutňování betonu je proces, který způsobuje pohyb všech sloţek směsi tak, aby se co
nejtěsněji seskupily a vytvořily kompaktní hmotu bez mezer vzduchu. Všechny mezery
jsou zcela vyplněny cementovou kaší. Za tohoto stavu má zhutněný beton nejmenší objem.
9. Zhutňování betonu se dosahuje nejčastěji vibrací. Způsob zhutňování betonu vibrací můţe
být vnitřní – zdroj vibrace je umístěn přímo ve zhutňovaném materiálu, patří sem ponorné
vibrátory, vibrační jádra nebo vnější – vibrace se předává povrchem materiálu a to shora, z
boku, zespodu.
10. Nejpouţívanější vibrátory jsou ponorné a příloţné vibrátory.
11. Mezi další způsoby zhutňování patří lisování, vibrolisování a vakuování.
Otázky a úkoly:
1. Vysvětlete rozdíl mezi systémovým a nesystémovým bedněním.
2. Charakterizujte jednotlivé druhy bednění a jejich pouţití.
3. Jaký je význam zhutňování betonové směsi.
4. Vyjmenujte druhy zhutňovacích strojů na betonovou směs.
5. Popište ponorné vibrátory.

8.5 DOPRAVNÍ, NAKLÁDACÍ A ZDVÍHACÍ PROSTŘEDKY
S rozvojem stavebnictví se rozvíjí i technika dopravní a zdvíhací zařízení. Dopravní techniku
dělíme na dopravu horizontální a vertikální. Ve stavebnictví se manipuluje s materiálem
různého druhu. Dopravují se sypké materiály volně loţené nebo pytlované, velký podíl
dopravy činí doprava písku, štěrku a kusového staviva jako je kámen, cihlářské výrobky,
dlaţdice, sádrokartonové výrovky aj. Některé z nich se paletizují nebo ukládají do kontejnerů.
Mezi velké kusové materiály, které se přepravují, patří velké prefabrikáty, trouby, betonářská
ocel, řezivo apod.
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8.5.1 DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY PRO VODOROVNOU DOPRAVU
Při vodorovné (horizontální) dopravě je materiál dopravován ve vodorovném směru, a to buď
po kolejích, veřejných komunikacích nebo dopravních komunikacích a plochách uvnitř
staveniště.
Ţelezniční kolejová doprava
Zabezpečuje přepravu hromadných druhů nákladů – volně
loţeného cementu v cisternách s provzdušňovacím
zařízením, kameniva, prefabrikátů, cihel. Tato doprava je
vhodná pro střední a velké vzdálenosti. V současnosti je
tato doprava vyuţívána méně neţ dříve.
Nákladní automobilová doprava
Dnes nejrozšířenější doprava, která se pouţívá pro kratší a střední vzdálenosti a dopravujeme
jí široký sortiment materiálů.
Nákladní vozidla se podle uspořádání karoserie dělí na:
Valníky – mají pevnou nesklopnou karoserii, určenou pro dopravu kusového
materiálu.
Sklápěče – mají sklopnou karoserii (korbu), která se můţe sklápět dozadu nebo na
všechny 3 strany. Jsou určeny pro sypké i kusové stavební materiály.
Podle účelnosti podvozku se nákladní vozidla dělí na:
Vozidla pro silniční přepravu.
Terénní vozidla.
Speciální vozidla.

Podle druhu a konstrukce se nákladní vozidla dělí na
Podvozky s nerozpojitelnou karoserií – valníky a tahače.
Tahačové podvozky určené pro návěsy, návěs se k nákladnímu vozidlu připojuje
pomocí točnice. Je vhodný na dopravu velkých dílců.
Tahačové podvozky určené pro přívěsy, přívěs se k taţnému vozidlu připevňuje buď
pevnou u dvouosých, nebo řiditelnou ojí u víceosých.
Podvozky pro speciální účely.
Traktorové tahače.
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Podle uţitkové hmotnosti nákladu se nákladní vozidla dělí:
Lehká vozidla do 5 t.
Střední vozidla do 12 t.
Těţká vozidla do 25 t.
Velmi těţká.
Vlečná vozidla se dělí na:
Přívěsná.
Návěsná.

Obr. 64. T ahač návěsu a sklápěč

Obr. 65. Přívěs a návěs
Motorové vozíky a dampry
Jdou to motorová vozidla se sklápěcí korbou.
Motorové vozíky, motokáry slouţí ke staveništní dopravě materiálů. Mohou být s kabinou
nebo bez kryté kabiny. Sklápění korby můţe dozadu nebo na bok, korba můţe mít různý
objem.
Dampry jsou motorová nákladní vozidla s jednoduchým podvozkem a sklápěcí korbou
většinou dozadu. Korba můţe mít různý objem a můţe být ovládána hydraulicky. Dampry
podle konstrukce mohou být taţené jednoosým tahačem, dampry s děleným rámem, které jsou
vhodné do obzvláště těţkých terénů. Dále mohou být dampry s tuhým rámem (dampkary),
mají tuhá rám po celé délce vozidla a na něm je sklopně uchycena korba s pevnostní a
bezpečnostní stříškou nad kabinou řidiče. Korba je vyklápěná jednostranně hydraulicky.
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Většinou jsou to velkokapacitní terénní vozidla.

Obr. 66. Dampry
Nakladače
Nejčastěji se ve stavebnictví pracují lopatové nakladače. Hlavní pracovním zařízením je
lopata, která můţe mít různý tvar i objem. Dělíme je na čelní a otočné, které se mohou otočit
o 900 na obě strany a vysypat materiál nebo naloţit materiál na dopravní prostředek, lze je
pouţít nahrnutí materiálu. Obřími nakladače jsou určeny především pro těţební účely do lomů
a dolů.

Obr. 67. Nakladače
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Dopravníky
Jsou to zařízení pro plynulou dopravu sypkého, zrnitého a kusového materiálu.
Pásový dopravník – ve stavebnictví nejpouţívanější. Je vhodný nakládání nebo
vykládání různých kusových, sypkých, ale i kašovitých materiálů. Základem je
nekončitý pás, který je umístěn na válcích. Tento pás musí být dostatečně napnutý, aby
po válcích neprokluzoval. Dopravují ve směru vodorovném nebo mírně šikmém
nahoru. Pásové dopravníky jsou také součástí různých strojů a linek.

Válečkové dopravníky – vyuţívají se k přepravě pytlů,
kusových materiálů na stavbě a hlavně ve výrobnách
stavebních hmot. Konstrukčně jsou vytvořeny z řady válců
uspořádaných za sebou. Válce se otáčejí kolem své osy,
všechny ve stejném smyslu otáčení. K usnadnění otáčení
jsou tyto uloţeny v loţiskách. Bývají uloţeny za sebou tak,
aby vytvářely určitý spád. Dopravují kusový materiál v
šikmém směru shora dolů.
Šnekové dopravníky – fungují na principu otáčení šneku, kdy tento materiál posunuje
po šnekovnici a současně se tak materiál mísí a mačká. Název šnekové dopravníky byl
odvozen od šnekovnice, kdy tato se otáčí v otevřeném nebo uzavřeném ţlabu či
potrubí. Pouţívají se hlavně na dopravu cementu.

Obr. 68. Šnekový dopravník: 1 – dopravní potrubí, 2 – šnekovnice, 3 – hřídel, 4 – vstup,
5 - výstup
Korečkový dopravník – slouţí k dopravě materiálů ve svislém nebo šikmém směru.
Korečky jsou otevřené nádoby různého tvaru připevněné na pásech, řetězech nebo
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lanech. Ve spodní části dopravníku nabírají materiál, který vyprazdňují při změně
směru pohybu dopravníku v jeho horní. Vyuţívají se pro dopravu sypkého, kašovitého
i menšího kusového materiálu.

Vibrační dopravník – dostaly svůj název podle kmitavého pohybu, který při své
činnosti vykonávají. Ţlab nebo deska se uvádí do pohybu pomocí klikového nebo
výstředníkového mechanizmu. Mohou dopravovat materiál sypký i kusový, a to ve
vodorovném nebo mírně šikmém směru.
Pneumatický dopravník – pouţívá se k vyprazdňování cisteren a zásobníků cementu a
jiných práškových materiálů, ale také dopravu sypkých a práškových materiálů v
různých výrobnách stavebních hmot. U vyprazdňování cisteren dopravu
zprostředkovává pístový kompresor, který vytvoří tlak aţ 1 Mpa. Pneumatické
dopravníky dopravují materiál v proudu vzduchu, který vytváří ventilátor. Mohou
dopravovat ve směru vodorovném, svislém i šikmém. Mohou být sací výtlačné a
kombinované.
Speciální doprava – jde o dopravu sypkých a kašovitých směsí. Patří mezi mě
automobilové míchačky, domíchávače a tlakové dopravní čerpadla.

8.5.2 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO SVISLOU DOPRAVU
Svislá doprava se uplatňuje ve stavebnictví při zvedání, montáţi a přemísťování břemen na
překladištích, výrobnách a staveništích.
Stroje pro svislou dopravu:
Stroje pro dopravu tuhých látek – zdviháky, kladkostroje, navíjedla, visuté kočky,
jeřáby, výtahy, dopravníky, plošinové a vidlicové vozíky.
Stroje pro dopravu kapalin potrubím – čerpadla.
Stroje na dopravu plynných látek – ventilátory, dmychadla, kompresory, vývěvy.
Zvedáky – velkou silou zvedají těţká břemena do malé výšky ve svislém směru. Pouţívají se
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při opravách motorových vozidel nebo při montáţích na stavbách. Zvedák se umisťuje pouze
na vhodné míst zvedaného břemene. Nesmí se podkládat např. cihlou a nesmí se přetěţovat.
Zvedáky mohou být mechanické, hřebenové, hydraulické, pneumatické.

Obr. 69. Hřebenový a hydraulický zvedák
Kladkostroje – jsou to zdvihadla pouţívaná často při montáţích. Mohou být ruční nebo
elektrické.
Násobné kladkostroje mají jeden nebo tři páry pevných a volných kladek, přes které
vede konopné nebo ocelové lano.
Šroubové kladkostroje jsou nejpouţívanější ze všech ručních kladkostrojů. Břemeno se
zdvíhá pomocí ručního řetězu, kterým se přenese otáčivý pohyb na hnací šnek,
zabírající do šnekového kola uloţeného na hřídeli s řetězovou kladkou. Jeden konec
nosného řetězu je spojem s konstrukcí kladkostroje, navíjí se přes řetězovou kladku a
druhý konec má hák s břemenem.
Elektrický kladkostroj – otáčivý pohyb a mechanická práce od elektromotoru se
přenáší převodovým ústrojím na lanový buben. Nosné lano jedním koncem připojené
ke konstrukci kladkostroje, je vedeno přes kladnici na buben.

Obr. 70. Řetězový a elektrický kladkostroj
Stavební vrátky – břemena se zdvihají nebo táhnou ocelovým lanem, které se navíjí na
buben. Zdvih bývá i několik desítek metrů, mohou být ruční navíjedla nebo ruční stavební
vrátek.
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Obr. 71. Stavební vrátky
Nízkozdviţné a vysokozdviţné vozíky
Nízkozdviţné vozíky se pouţívají k manipulaci s paletami a bednami, které jsou k tomu
uzpůsobené a mají vhodné nabírací otvory. Pojíţdět s ním lze jen po rovných zpevněných
plochách, jako jsou výrobní a skladové haly nebo nakládací rampy. Základem vozíku jsou dva
ocelové nosníky (vidle), které se zasouvají pod paletu. Zdvih výkyvných ramen s válečky je
odvozen pákovým převodem od zdvihu hydraulického válce. Na hydraulickém válci je u
vozíků bez elektrického pohonu kyvně upevněna řídící oj. Ojí se natáčí dvojice řídících kol a
současně slouţí jako páka hydraulického čerpadla. U vozíku s elektrickým pohonem je
příčník součástí pohonné jednotky, která obsahuje hydraulický válec s elektricky poháněným
hydraulickým čerpadlem, pohon pojezdu a akumulátory. Vysokozdviţný vozík je nejčastěji
konstruován jako kolový. Nejdůleţitější částí je u vysokozdviţných vozíků zdvihací jednotka
sloţená ze zdvihacího rámu a nosiče vidlí. Nosič vidlí nese dva ocelové trny (liţiny) s
nastavitelnou roztečí. Vidle (paletové vidle) jsou nejčastější výbavou, protoţe opět nejčastěji
manipulovaným břemenem jsou různé typy palet.

Obr. 72. Nízkozdviţný vozík ruční, elektrický a vysokozdviţný vozík
Jeřáby
Jsou to zařízení, která zvedají, přemisťují a spouštějí břemena zavěšená na laně. S břemenem
pohybují ve svislé i vodorovné rovině. Samotným pracovním nářadím jeřábů jsou prostředky
k uchopení břemen (vázací lana nebo řetězy kleště, chapadla,
nádoby a drapáky).
Mostové jeřáby – skládají z jeřábového mostu, který pojíţdí
po vyvýšené jeřábové dráze a z visuté kočky, která pojíţdí
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po jeřábovém mostu. Mostový jeřáb má tři elektromotory, pro pojezd mostu, pro
pojezd kočky a pro zdvih břemene. Pouţívají se hlavně ve výrobnách stavebních
hmot, překladištích, velkých skladech apod.
Vozidlové jeřáby – jsou uloţeny na podvozku nákladního automobilu nebo na
speciálním podvozku. Mají čtyři výsuvné podpěry pro zajištění příčné stability vozidla
a vyrovnávaní vozidla do roviny. Pro manipulaci s břemeny na korbě nákladního
automobilu se montují hydraulicky ovládané mechanické ruky, které mají sklopný
výloţník s moţností otáčení. Pohon vozidlového jeřábu zajišťuje buď motor vozidla,
nebo další spalovací motor umístěný na nákladním vozidle.

Obr. 73. Autojeřáb a hydraulická ruka
Portálové jeřáby – mají nohy, na
kterých je uloţen příčný nosník,
na kterém je zavěšen elektrický
nebo ruční řetízkový kladkostroj.
Pouţívají se ve skladech a
výrobnách
stavebních
dílců,
ţelezničních překladištích apod.
Stavební věţové jeřáby – jejich provedení můţe být bez pojezdu, kdy je obsluhována
kruhová manipulační plocha nebo s pojezdem, kdy je obsluhována plocha tvaru oválu.
Jeřáb má věţ s výloţníkem. Spodní díl věţe je zakotven na podvozku, horní díl věţe je
rozměrově upraven, aby se mohl teleskopicky zasunout do spodního dílu. Výloţník je
na jednom konci kloubovitě uchycen k hornímu dílu věţe a na druhém konci je
kladnice s jeřábovým hákem pro manipulaci s břemenem. Kabina se otáčí na
podvozku. Podvozek pojíţdí po kolejnicích jízdní dráhy. Další typ věţového jeřábu je
s vodorovným výloţníkem, po kterém pojíţdí kočka. Protizávaţí je na výloţníku, u
provedení s pojezdovou kočkou můţe být i protizávaţí vybaveno pojezdem k dosaţení
rovnováhy. Speciálním druhem jsou šplhací jeřáby, kdy jeřáb můţe šplhat vnitřkem
stavby nebo zevně. Jeřábová věţ je uloţena ve výtahové šachtě, a jak stavby
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pokračuje, jeřáb stoupá vzhůru. Po zhotovení stavby se jeřáb demontuje, po částech se
spouští vnější stranou budovy. Pro velmi vysoké stavby se pouţívají samozdviţné
jeřáby. Po dokončení několika poschodí stavby je jeřáb hydraulicky zvednut a
zakotven na hotovém podlaţí stropu. Tyto typy jeřábů nevyţadují ţádný prostor mimo
stavbu.

Obr. 74. Různé typy stavebních jeřábů
Stavební výtahy – umoţňují přepravu stavebního materiálu, ale také osob během výstavby
objektu. Mohou být stoţárové lanové pro dopravu pouze stavebního materiálů. Zvedání
plošiny tohoto výtahu obstarává vrátek poháněny elektromotorem. Stoţár, který je sloţený z
dílů se musí kotvit do konstrukce budovy. Dalším typem je stavební výtah stoţárový s
ozubeným hřebenem, který lze pouţít i do výšek nad 60m. Na stoţáru je prvně uchycený
ozubený hřeben, po kterém šplhá výtahová klec pomocí pastorku, poháněného
elektromotorem umístěným v kleci. Stoţár je sloţen z jednotlivých dílů. Střešní výtahy se
pouţívají při práci na střechách, pro dopravu krytiny a jiných materiálů. Zvedání plošiny
výtahu se provádí navíjedlem poháněným elektromotorem po kolejničkové vodící konstrukci.

Obr. 75. Stavební výtah typu Geda, hřebenový výtah, střešní výtah
Pracovní plošiny – pouţívají se pro fasádnické práce, opravy okapů a na další udrţovací a
opravné práce na budově. Pracovní plošina je určena pro přepravu materiálu i osob a lze ji
pouţít buď jako volně stojící v prostoru nebo s kotvením stoţáru k budově. Stoţár je sloţen z
dílců, na stoţáru je upevněn ozubený hřeben, do kterého zabírají dva ozubené pastorky
umístěné na plošině a poháněné elektromotorem. Plošina můţe být na kolovém podvozku
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nebo jako věţová šplhací plošina.

Obr. 76. Pojízdné a šplhací pracovní plošiny
Závěsné lávky, klece, kabiny a sedačky – pouţívají se podobně jako pracovní plošiny. Závěsná
lávka je pohyblivá pracovní plošina se zábradlím, určená k dočasným pracím ve výškách.
Jsou zavěšena lany na závěsných nosnících a je zvedána šplhacími agregáty a zachycovači ve
svislé rovině. U závěsných klecí je klec zavěšena na laně uchyceném na nosníku. Pohyb klece
zajišťuje šplhací agregát umístěný na zadní části klece. Závěsné kabiny se pouţívají u
výškových budov. Závěsné sedačky jsou určeny pro malé montáţní a udrţbové práce na
fasádách. Jsou zavěšeny lanem na závěsném nosníku a jejich zdvih provádí také šplhací
agregát, ovládaný ze sedačky.

Obr. 77. Závěsné lávky
Shrnutí učiva:
1.

Dopravní techniku dělíme na dopravu horizontální a vertikální.

2.

Při vodorovné (horizontální) dopravě je materiál dopravován ve vodorovném směru, a to
buď po kolejích, veřejných komunikacích nebo dopravních komunikacích a plochách
uvnitř staveniště.

3.

Ţelezniční doprava je vhodná k dopravě volně loţeného cementu v cisternách s
provzdušňovacím zařízením, kameniva, prefabrikátů, cihel aj. Tato doprava je vhodná pro
střední a velké vzdálenosti.
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4.

Automobilová silniční doprava je dnes nejrozšířenější doprava, která se pouţívá pro
kratší a střední vzdálenosti a dopravujeme jí široký sortiment materiálů. Patří mezi ni
valníky, sklápěče, tahače aj.

5.

Do vodorovné dopravy patří dále motorové vozíky, damary, nakladače, dopravníky, které
mohou být pásové, šnekové, válečkové, korečkové, vibrační, pneumatické aj.

6.

Svislá doprava se uplatňuje ve stavebnictví při zvedání, montáţi a přemísťování břemen
na překladištích, výrobnách a staveništích.

7.

Stroje pro svislou dopravu tuhých látek – zdviháky, kladkostroje, navíjedla, visuté kočky,
jeřáby, výtahy, dopravníky, plošinové a vidlicové vozíky.

8.

Pro dopravu kapalin potrubím se pouţívají čerpadla. Stroje na dopravu plynných látek
jsou ventilátory, dmychadla, kompresory, vývěvy.

9.

Jeřáby jsou zařízení, která zvedají, přemisťují a spouštějí břemena zavěšená na laně. S
břemenem pohybují ve svislé i vodorovné rovině. Jeřáby mohou být mostové, vozidlové,
portálové, stavební věţové aj.

10. Stavební výtahy umoţňují přepravu stavebního materiálu, ale také osob během výstavby
objektu. Mohou být stoţárové lanové pro dopravu pouze stavebního materiálů nebo
stavební výtahy stoţárové s ozubeným hřebenem, které lze pouţít i do výšek nad 60 m.
Střešní výtahy se pouţívají při práci na střechách, pro dopravu krytiny a jiných materiálů.
11. Pracovní plošiny se pouţívají pro fasádnické práce, opravy okapů a na další udrţovací a
opravné práce na budově. Pracovní plošina je určena pro přepravu materiálu i osob a lze
ji pouţít buď jako volně stojící v prostoru nebo s kotvením stoţáru k budově.
12. Závěsné lávky, klece, kabiny a sedačky se pouţívají podobně jako pracovní plošiny.
Závěsná lávka je pohyblivá pracovní plošina se zábradlím, určená k dočasným pracím ve
výškách
Otázky a úkoly:
1.

Vyjmenujte dopravní prostředky a zařízení pro vodorovnou dopravu.

2.

Vysvětlete rozdíl mezi návěsem a přívěsem.

3.

Uveďte příklady pouţití různých druhů dopravníků.

4.

Vyjmenujte stroje a zařízení pro svislou dopravu.

5.

Vyjmenujte druhy kladkostrojů a popište jejich funkci.

6.

Uveďte praktické příklady pouţití různých druhů jeřábů.

8.6 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO DOKONČOVACÍ PRÁCE
Mezi dokončovací práce patří zhotovování omítek, podlah, dlaţeb, obkladu, maleb a nátěrů aj.
Pouţívá se na ně velké mnoţství strojů a zařízení, o některých jsme se zmínili jiţ v
předcházejících kapitolách. V této části se zaměříme na stroje a zařízení pro malířské a
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natěračské práce. Ty je moţno rozdělit do tří skupin:
Zařízení pro přípravu stěn před nanášením barvy – pouţívá se elektrických fréz na
odstranění zvětralých částí omítek a jejich zdrsnění, dále pro odstranění tapet
propařovací zařízení.
Zařízení pro přípravu surovin na malování – strojky pro mísení barev.
Zařízení pro nanášení barev.
Zařízení pro nanášení malířských barev:
Válečkovací souprava s bateriovým pohonem čerpadla nebo s přenosným agregátem,
který nasává barvu z oddělené nebo spádové nádrţky.
Nízkotlaké stříkací soupravy s membránovým čerpadlem
Zařízení pro natěračské práce:
Elektrická ruční stříkací pistole – vysokotlaké čerpadlo umístěné v pistoli pracuje tak,
ţe v magnetickém poli elektromagnetu pohybuje pístem na jednu nebo druhou stranu.
Při nasávání se před pístem vytvoří podtlak a barva je vtaţena do vodícího válečku bez
pomocí vzduchu. Při výtlaku jde barva přes regulační ventil do výstupní trysky, kde se
na výstupu kuţelovitě rozpráší.
Nízkotlaké stříkací soupravy – do trysky pistole je přivedena barva a současně je do
pistole přiveden tlakový vzduch, který proudí tryskou. Proud vzduch a barvy se
promísí aţ za tryskou, kde se barva mění na drobné kapky a je vrhána na stříkaný
předmět Podle konstrukce mohou být se zásobníkem spádovým, sacím nebo se
zásobníkem s tlakovým přívodem barvy.
Vysokotlaké pístové stříkací soupravy – umoţňují nástřik bez stlačeného vzduchu,
rozstřik přivedeného media je pomocí vysokotlakého čerpadla, které ho stlačí tlakem
25 aţ 50 Mpa.
Soupravy pro stříkání s ohřevem – umoţňují nastříkávat nátěrové hmoty, které
neobsahují ředidlo, ty jsou ohřáty na teplotu 50 aţ 800 C.
Soupravy pro elektrostatické stříkání – vysokonapěťovým generátorem se v pistoli
vytvoří stejnosměrný polarizovaný proud. Mezi stříkací pistolí a uzemněným
předmětem určeným ke stříkání vzniká polarizované elektrostatické pole. Nabité
částice barvy, které prochází pistolí, jsou přitahovány na uzemněný opačně
polarizovaný předmět.
Soupravy pro práškové stříkání – umoţňuje minimální ztráty barvy, lepší vykrytí
dutin. Směs prášku a vzduchu prochází v pistoli ionizačními elektrodami zásobenými
vysokonapěťovým proudem a dochází k polarizaci.
Stříkací soupravy membránové – vysokých tlaků media se dociluje pruţným pohybem
plastové membrány, bez působení tlakového vzduch z kompresoru. Jsou vhodné i pro
nástřik barev s vysokou viskozitou, tmelů apod.
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Ruční nízkotlaká stříkačka

Vysokotlaká stříkací souprava Pneumatické míchadlo

Práškovací kabina

Elektrostatická pistol

Obr.78. Příklady zařízení pro malířské a natěračské práce
Shrnutí učiva:
1.

Mezi dokončovací práce patří zhotovování omítek, podlah, dlaţeb, obkladu, maleb a
nátěrů aj.

2.

Zařízení pro přípravu stěn před nanášením barvy se pouţívá elektrických fréz na
odstranění zvětralých částí omítek a jejich zdrsnění, dále pro odstranění tapet propařovací
zařízení.

3.

Pro přípravu surovin na malování se pouţívají strojky pro mísení barev.

4.

Pro nanášení malířských barev se pouţívají válečkovací soupravy s bateriovým pohonem
čerpadla nebo s přenosným agregátem nebo Nízkotlaké stříkací soupravy s
membránovým čerpadlem.

5.

Pro nanášení lakařských barev se pouţívá elektrická ruční stříkací pistole, vysokotlaké
pístové stříkací soupravy, soupravy pro stříkání s ohřevem, soupravy pro elektrostatické
stříkání, soupravy pro práškové stříkání, stříkací soupravy membránové.

Otázky a úkoly:
1.

Vyjmenujte a popište zařízení pro nanášení malířských hmot.

2.

Vyjmenujte a popište zařízení pro natěrače.
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8.7 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO DEMOLICE BUDOV
Pro bourání zděných staveb bylo nejdříve vyuţíváno
strhávání konstrukcí pomocí lan, taţenými nákladními
vozidly nebo dozery s následným pouţitím málo výkonných
rypadel na nakládku s malým výškovým dosahem. Tyto
technologie vyţadovaly ruční rozebrání, při kterých se
pouţívají různě ruční a elektrické nářadí např. elektrická
nebo benzínová bourací kladiva, elektrické a motorové
vrtačky, pneumatická sekací a bourací kladiva pro
rozebírání základů nebo ruční pneumatické či hydraulické rozbrušovací pily aj. Pak se
provádělo postupné snesení střešního pláště, snesení krovu a následné strhávání svislých a
vodorovných konstrukcí. Tyto technologie bourání se vyznačovaly dobrým roztříděním
stavebního materiálu.
Pokrok v bourání výškových staveb ovlivnil stroj typu dragline se štíhlým ramenem a těţkým
ocelovým závaţím dopadajícím na povrch stavby. Tento způsob se uplatnil u zděných staveb,
ţelezobetonových staveb, obytných a průmyslových staveb.
Současné ţelezobetonové konstrukce se vyznačují značným mnoţstvím ocelové výztuţe.
Drticí čelisti naruší konstrukční prvky a po jejich oddělení od vlastní konstrukce je strhávají k
patě konstrukce. Při strojním rozebírání ţelezobetonové konstrukce se postupuje vţdy od
nejvyšších podlaţí směrem dolů. Pouţívají se i další demoliční a bourací stroje jako jsou
hydraulická kladiva, hydraulické drtiče ţelezobetonu, demoliční nůţky a drapáky aj.
Bourání pomocí trhavin se hlavně uplatňuje u staveb výškových, na které jiţ nelze pouţít
strojní technologie. Demolice je zaloţena na principu odstřelení nosných částí konstrukce v
navrţené úrovni.
Mezi nové metody vhodné pro bourací práce je pouţití rozpínavých cementů. Ty se po
smíchání s vodou vloţí do připravených vrtů nebo rýh. Malta se po tuhnutí rozpíná a tím se na
konstrukci vyvíjí tlak, který ji rozruší.

Obr. 79. Demoliční drapák, hydraulické kladivo, demoliční drtič
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Shrnutí učiva:
1. Pro bourání zděných staveb bylo nejdříve vyuţíváno strhávání konstrukcí pomocí lan,
taţenými nákladními vozidly nebo dozery s následným pouţitím málo výkonných rypadel
na nakládku s malým výškovým dosahem.
2. U zděných staveb, ţelezobetonových staveb, obytných a průmyslových staveb se nyní
pouţívá, stroj typu dragline se štíhlým ramenem a těţkým ocelovým závaţím dopadajícím
na povrch stavby.
3. Bourání pomocí trhavin se hlavně uplatňuje u staveb výškových, na které jiţ nelze pouţít
strojní technologie. Demolice je zaloţena na principu odstřelení nosných částí konstrukce v
navrţené úrovni.
Otázky a úkoly:
1. Vyjmenujte mechanizované nářadí, pouţívané při bourání a demolici staveb.
2. Vyjmenujte stroje pouţívané při bourání a demolici staveb.
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9. ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
Cíle
Po prostudování této kapitoly dovedete:
1. Popsat základní druhy základových půd a vysvětlit jejich vhodnost pro zakládání a
vysvětlit význam geologického průzkumu.
2. Popsat vytyčení jednoduché stavby.
3. Členit zemní práce, popsat jednotlivé druhy zemních konstrukcí včetně zajištění jejich
stěn a BOZ při zemních pracích.
4. Vysvětlit funkci základů, provést jejich rozdělení a popsat druhy a pouţití plošných a
hlubinných základů

Zemní práce a zakládání staveb jsou první práce, které se při stavební činnosti provádějí.
Základní pojmy:
Zemní práce – zahrnují soubor činností, které se podílejí na vytváření zemních
konstrukcí.
Základová spára – je úroveň, na které spočívá základ stavby na základové půdě.
Základ stavby – konstrukce, která přenáší zatíţení stavbou na základovou půdu.
Základová konstrukce – konstrukční prvek zajišťující přenos zatíţení stavbou do
základové půdy.

9.1 GEOLOGICKÝ PRŮZKUM A VLASTNOSTI ZEMIN
Před započetím vlastních zemních prací a zakládání staveb musí být proveden geologický
průzkum, kterým se zjišťují základové podmínky v místě vybraného stanoviště.
Průzkum pro stavební účely rozlišujeme na:
Předběţný průzkum.
Podrobný průzkum.
Průzkum během výstavby.
Geologickým průzkumem se zjišťují:druhy základových půd, mocnost jednotlivých vrstev,
úroveň hladiny podzemní vody a její chemické poměry, přítok vody do stavební jámy, směr
proudění podzemní vody, dovolené namáhání podloţí, které je závislé na únosnosti zeminy a
na přípustném sedání stavby, těţitelnost zeminy, chování zeminy ve stěnách stavební jámy,
vliv nově zakládané stavby na okolní budovy aj.
Průzkum se provádí pomocí kopaných nebo vrtaných sond většinou za pouţití moderní
geologické techniky. Na základě zjištěných výsledků jsou horniny zatříděny do dané třídy a
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zvolen způsob zakládání a provádění zemních prací.
Technologické vlastnosti hornin mají rozhodující význam pro zemní práce. Jde zejména o
objemovou hmotnost horniny, pórovitost, úhel přirozeného sklonu a těţitelnost. Zatřídění
zemin pro účely zakládání staveb provádíme podle platných norem do skupin a tříd.
Podle charakteristických vlastností a podle obtíţnosti rozpojení se horniny zatřiďují do sedmi
tříd.
Zeminy podle jejich povahy a převaţujících částic lišících se velikostí rozdělujeme do těchto
základních skupin:
Jemnozrnné zeminy (značené F).
Písčité zeminy (S).
Štěrkovité zeminy (G).
Zeminy zahrnující organické zeminy (O).
Prosedavé zeminy (T) a jiné zeminy.
Skalní zeminy (R).
Ve stavební praxi se setkáváme s těmito základními druhy základové půdy:
Skalní půdy – mají rozdílné minerální sloţení a strukturu odvislou od geologického
původu. Tyto základové půdy vykazují značnou únosnost, závisí na druhu horniny.
Nesoudrţné zeminy – jedná se především písky, písčité štěrky, kamenopísčité suti,
různé písčité zvětraliny. Jemné písky mohou vykazovat velkou stlačitelnost a moţnost
vyplavování písků ze základové spáry. Výkopové práce je nutno provádět opatrně, aby
nedošlo k sesouvání.
Soudrţné horniny – do této skupiny řadíme spraše suché nebo málo zvlhlé, dále pak
jíly, jílovité zeminy, hlinité zeminy a sprašové hlíny, jejichţ konzistence můţe být
kašovitá, měkká, tuhá, pevná tvrdá. Zakládání na nesoudrţných zeminách je
problematické a v mnohých případech vyvolává potřebu úpravy podloţí.
Organické neúnosné základové půdy – patří sem sedimenty organického původu, jako
jsou rašeliny bahnité náplavy atd. Tyto základové půdy jsou pro zakládání budov
nevhodné a v případě zaloţení finančně náročné.
Násypy – únosnost násypů je odvislá od vlastností uţitých materiálů, jejich stáří a
ulehlosti jednotlivých vrstev násypů.

9.2 VYTYČENÍ JEDNODUCHÉ STAVBY
Měřickým pracím pro zaloţení stavby předcházejí hrubé terénní úpravy staveniště. Staveniště
předává investor dodavateli stavby s vyznačením veřejných sítí, komunikací, potrubních a
kabelových rozvodů, pokud procházejí staveništěm. Současně se staveništěm předává investor
dodavateli tzv. hlavní polohovou čáru a hlavní výškové body. Vytýčení objektu se zahajuje od
předané hlavní polohové čáry – vytyčené osy. Nad jeden z jejich bodů se ustaví teodolit a určí
se polohy všech bodů, kterými jsou dány půdorysné obrysy stavebního objektu. Při
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měřičských pracích se vychází ze základních geodetických bodů, které byly teodolitem
vyznačeny a je nutné je zachovat aţ do skončení stavby.
Podrobným vytýčením stavby rozumíme vytýčení rozměrů a tvaru ve směru vodorovném i
svislém (polohové a výškové vytýčení).
U polohového vytýčení menších staveb lze pravý úhel vytyčit pomocí:
Vytyčovacího hranolu (dvojitého pentagonu) – při pravém úhlu se v průzoru
pentagonu objeví všechny tři výtyčky svisle nad sebou.
Pomocí úhlového zrcátka.
Pomocí pythagorejských čísel – pomocí pásma vytvoříme pravoúhlý trojúhelník s díly
3, 4, 5 (5, 12, 13 nebo 8, 15, 17) nebo jejich násobky.
Pomocí rovnoramenného trojúhelníka.
Výškové vytýčení stavby
Po celém území státu jsou rozmístěny v nivelační síti výškopisné body, které jsou označeny
pomocí čepových značek. Výškopisné body jsou základem výškového vytýčení stavby.
K měření výšek se u menších staveb pouţívá:
Měřící nivelační přístroj, stativ, nivelační latě.
Hadicová vodováha – skládá se z pryţové hadice, na obou koncích jsou skleněné
vodoznaky s uzavíracím mechanismem. Jak se voda ve skleněných trubicích ustálí, je
hladina v obou trubicích ve stejné rovině a tím je určena vodorovná poloha mezi
dvěma body.
Ocelová ruční vodováha a váţní lať.
Lehká vodováha délky 2 m.
Krokvice – pravoúhlá trojúhelník z prken se zavěšeným závaţím ke stanovení
vodorovné roviny.
Zajištění polohového vytyčení stavby
K zajištění jednotlivých vytyčených bodů a pro vyznačení polohy, směrů a výšek se pouţívá
jednoduchých kolíků, laťových kříţů, jednoduchých a rohových laviček. Ty se umísťují v
takové vzdálenosti, aby nedošlo k jejich porušení při provádění výkopových prací. Z hlavní
polohové čáry se na lavičky přenesou všechny důleţité míry, které charakterizují stavbu.
Označí se hřebíky, ryskami nebo zářezy na lavičkách. Prkna laviček jsou ve vodorovné poloze
ve stejné výšce, takţe vytvářejí vodorovnou rovinu. Výšková úroveň se přenáší z hlavních
výškových bodů nejčastěji také teodolitem, od roviny laviček se odměřují laťovým kříţem. Z
laviček se přenesou rohy objektu na terén pomocí olovnice. Průsečík obou na sebe kolmých
venkovních šňůr musí být přesně nad vytyčovacím rohovým kolíkem s hřebíkem vytyčené
stavby. Tyto body se vyznačí obvykle velkými hřebíky. Jakmile je stanovena poloha domu,
můţe se vyznačit bedněním tvar základu.
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Obr. 80. Měřičské značky: a) kolík b) laťová kříţ c) dvojitý kříţ pro vyznačení nulové čáry,
d) rohová lavička e) profilová lavička

Roh domu přenesený na terén označený hřebíkem, drát nebo provázek vyznačuje vnější strany
budoucího zdiva.

Obr. 81. Lavičky pro vytyčování základů
Základová spára
Je to plocha, kterou konstrukce základu přenáší zatíţení stavby do základové půdy. U
plošných základů se jedná o plochu mezi tělesem základu a základovou půdou, u hlubinných
základů o paty opřených konstrukcí. Základovou spáru předává stavbyvedoucí ke kontrole
čistou, suchou, pečlivě srovnanou a zaměřenou, o kontrole a převzetí se provede zápis do
stavebního deníku.
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Poţadavky na základovou spáru:
Nezámrzná hloubka – musí být minimálně 80cm pod úrovní terénu v soudrţných
zeminách 1,2 – 1,5 m.
Únosnost.
Stejnorodost.
Rovinnost, suchost a ochrana proti povětrnostním vlivům.

9.3 ZEMNÍ PRÁCE
Zemní práce – zahrnují soubor činností, které se podílejí na vytváření zemních konstrukcí.
Člení se na práce:
Práce přípravné – vytýčení objektů, odstranění porostů, ornice a starých objektů,
vyznačení průběhu podzemních inţenýrských sítí, ochrana stromů zejména památkově
chráněných.
Vykopávky – rozpojování hornin, naloţení výkopku na dopravní prostředek nebo
odhození výkopku stranou.
Manipulace s výkopkem – doprava a vyloţení výkopku, úprava deponií.
Budování zemních konstrukcí – rozprostírání a hutnění výkopku, úprava pláně,
svahování, úprava základové spáry.
Pomocné a zabezpečovací práce – odvodnění výkopiště nebo staveniště, roubení a
paţení stěn výkopu, čerpání vody, vytváření příjezdových komunikací, vytváření.
Dokončovací práce – úpravy povrchových ploch (např. humusování, zatravnění)
Zemní práce se dělí na:
Výkopy – stavební jámy, rýhy, šachty.
Sypané konstrukce – násypy, zásypy, obsypy.
Druhy výkopů
První činnost při hloubení základů je sejmutí drnů a ornice, která se ukládá v deponie.
Výkopy se hloubí po figurách.
Výkopy se dělí podle tvaru a rozměrů na:
Stavební jáma – je pod úrovní přilehlého terénu se svislými nebo šikmými stěnami,
min. rozměr na povrchu je 2 x 2 m a hloubka není převládající rozměr. Jámy menšího
rozsahu se hloubí traktorovými rýpadly, rozsáhlejší jámy se hloubí dozery, skrejpry,
hluboké jámy výškovou lopatou ze dna jámy nebo hloubkovou lopatou z úrovně
staveniště.
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Stavební rýha – výkop vyhloubený pod úrovní okolního terénu o půdorysné šířce do
2,0 m, maximální hloubka je1,6 m a délka je převládajícím rozměrem. Stěny výkopu
jsou svislé nebo šikmé. Rýhy se hloubí většinou rýpadly, u rýh větších délek se
pouţívají rýhovače nebo kolesová rýpadla.
Šachta – výkop vyhloubený pod úrovní okolního terénu o půdorysné ploše do 36,0 m2.
Největším rozměrem šachet je hloubka. Často se šachty hloubí při zakládání
ţelezobetonových konstrukcí na patkách. Hloubí se pod ochranou paţení rýpadly s
drapákem nebo lopatovými rypadly.

Obr. 82. Stavební jáma, rýha, šachta
Sypané konstrukce
Jsou budované sypáním a představují násypy (konstrukce ze sypanin na povrchu území),
zásypy (konstrukce vyplňující prostor pod povrchem terénu), obsypy (je ochranná vrstva za
sypanin kolem některých konstrukcí nebo objektů pod povrchem nebo nad povrchem území).
Jednotlivé vrstvy sypané zeminy se zhutňuji pěchováním (ručním, pneumatickými pěchy
apod.), válcováním (hladkými, rýhovanými, jeţkovými nebo pneumatickými válci) a
vibrováním (vibračními deskami, vibračními válci apod.).
Zajištění stěn výkopů
Proti sesuvu zemin, zavalení výkopů a tím i ohroţení zdraví nebo ţivota pracovníků,
popřípadě mechanizmů se stěny výkopů musí zabezpečit.
Zajištění stěn výkopů se provádí pomocí:
Svahování do sklonu, který zabezpečí stabilitu.
Vyztuţením stěn výkopu roubením.
Štětovnicovými stěnami.
Podzemními stěnami.
Zpevnění okolí výkopu.
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Svahování otevřené stavební jámy
Svahování je vhodné hlavně pro výkopy strojně těţených rýh a jam, u nichţ je po obvodě
výkopu dosti volného místa. Stěny svahovaného výkopu se v tomto případě nemusí zajišťovat
ţádnou dočasnou konstrukcí. Sklon svahu výkopu závisí na úhlu vnitřního tření zeminy.
Určuje se poměrem výšek k délce, v soudrţných zeminách bývá kolem 1 : 0,6 aţ 1 : 1,5. U
výkopů jejichţ hloubka je větší neţ 5 m, se ve svahu zřizuje lavička, jejíţ nejmenší šířka je
500 mm.

Obr. 83. Úprava svahovaných výkopů (rozměry uvedeny v cm)
Vyztuţení stěn výkopu roubením
Nelze-li provádět výkopy se svahovými stěnami, musí se jejich svislé stěny zajišťovat
roubením – paţením a tím zabránit sesunutí stavební jámy. Fošny roubení musí přesahovat
jámu minimálně o 5 cm. Fošny by měly po celé ploše k zemině přiléhat.
Druhy roubení:
Roubení s příloţným vodorovným paţením – při roubení se postupuje tak, ţe se výkop
prvního pracovního záběru udělá na hloubku nejvýše 1,5 m. U dna se ke stěnám
výkopu osadí první vodorovné paţiny, které se převáţou ve vzdálenosti 1,5 m aţ 2,0 m
svislými svlaky a rozepřou se u dna vodorovnými rozpěrami. Za svislé svlaky se
postupně osazují směrem nahoru další vodorovné paţiny 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. Pouţití v soudrţných
zeminách do hloubky 6 m.
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Obr. 84. Roubení s příloţným vodorovným paţením
1 – paţina, 2 – svislý svlak (poval), 3 – rozpěra
Roubení s příloţným svislým paţením

Obr. 85. Roubení s příloţným svislým paţením
1 – paţina, 2 – vodorovný svlak, 3 – svislá rozpěra, 4 – vzpěra, 5 – vodorovná rozpěra,
6 – práh, 7 – kotvení prahu, 8 – zavětrování vzpěr, 9 – tesařská skoba
Roubení se spouštěným paţením – pouţívá k zajištění stěn výkopů jam a rýh, které se
provádějí v méně soudrţných 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 paţiny a
aktivují se ke stěnám výkopu klíny. S postupem hloubení se vyráţení klíny a paţiny se
doráţejí 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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Obr. 86. Roubení se spouštěným paţením
1 – vodorovný rám, 2 – svislý sloupek, 3 – svislá paţina, 4 – klín, 5 – závěs z drátu,
6 – tesařská skoba
Roubení s hnaným paţením – tohoto roubení se pouţívá u výkopů v soudrţných
zeminách nebo ve zvodnělých zeminách. Jde o podobný druh roubení jako u
předcházejícího typu, pouze paţiny se vhánějí (beraní) do zeminy před zahájením
výkopových prací.

Obr. 87. Roubení s hnaným paţením
1 – vodorovný rám, 2 – svislý sloupek, 3 – paţina, 4 – malý klín, 5 – odstavnice,
6 – závěs z drátu, 7 – tesařská skoba, 8 – velký klín, 9 – lyţina, 10 – práh
Tabulové roubení – roubení se montuje z jednotlivých paţnicových dílů, urychluje
práci a sniţuje pracnost.
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Obr. 88. Tabulové roubení
Prostorové roubení – ukládá se pomocí závěsného zařízení a jeřábu

Štětové stěny – před zahájením výkopových prací se zaráţí do země štětovnice. Ty mají na
podélné straně tzv. zámky, které při zaráţení slouţí jako vedení. Štětovnicové stěny jsou
velmi vodotěsné, proto se pouţívají k zajišťování stavebních jam pod úrovní spodní vody a ve
vodním stavitelství. Nejpouţívanější jsou ocelové štětovnice.

Obr. 89. Štětovnice, štětovnicová stěna
Podzemní stěna – hloubené rýhy v zemině jsou rozepřeny tixotropní tekutinou z bentonitové
směsi. Do ní se vloţí výztuţ a provede se betonáţ pomocí betonovacích trubek, při současném
odčerpávání bentonitové směsi.
Zpevnění okolí výkopu – pomocí vrtací soupravy se vyvrtají sondy blízko vedle sebe. Do nich
se vloţí výztuţ a zalijí betonem. Po zatvrdnutí betonu se provádí strojní hloubení. Během
výkopu se stěny dodatečně kotví do pevné horniny pomocí předpjatých kotev.
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Odvodnění 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 nebo drenáţními rýhami ji
odvádějí do jímek, vsakovacích studní, z nichţ se můţe povrchová voda odčerpávat.
Při zakládání pod hladinou podzemní vody je nutno sníţit hladinu vody odvedením gravitací
nebo čerpáním výkonnými čerpadly. Voda se odčerpává z povrchových studní nebo z hloubky.
Hladina vody se sniţuje na takovou hloubku, aby voda nevytékala ze stěn a nevystupovala ze
dna stavební jámy.

Obr. 90. Povrchové odvodnění stavební jámy
1 – sběrná studna, 2 – obvodové příkopy se spádem, 3 – drenáţ pod úrovní dna stavební jámy,
4 – čerpací stanice, 5 – výtlačné potrubí, 6 – budoucí objekt
Bezpečnost a ochrana zdraví při zemních pracích:
Na frekventovaných místech musí být podél výkopu zřízeno zábradlí vzdálené od
okraje min. 1,5 m. Toto zábradlí lze nahradit výkopkem převyšující terén min. 0,9 m
nebo nápadnou překáţkou vysokou min. 0,6 m
Stěny výkopu je nutno zajistit proti sesutí paţením. Paţí se od hloubky 1,3 m v
zastavěném území, v nezastavěném území 1,5 m.
Pro sestup a výstup do výkopů hlubších neţ 1,5 m je nutno pouţívat ţebříky, které
přesahují nad terén min. 1,1 m, jsou umístěny po 30 m.
Přes výkop rýh hlubších neţ 0,5 m je nutno vést pevné bezpečně uloţené přechodové
lávky o šířce min. 0,75 m s jednotyčkovým zábradlím do hloubky výkopu 1,5 m a na
obou stranách s dvoutyčkovým zábradlím a zaráţkou.
Výkopové práce na odlehlém pracovišti od hloubky 1,3 m nesmí vykonávat pracovník
osamoceně.
Zeminu skladujeme u nezapaţených rýh hlubokých do 1,5 m ve vzdálenosti aţ 1,2 m.

9.4 ZÁKLADY, KONSTRUKCE ZÁKLADŮ
Základy jsou nejspodnější nosné konstrukce stavby, které přenášejí všechna zatíţení z
nosných konstrukcí do základové zeminy přes vodorovnou základovou spáru buď plochou,
nebo pomocí nosných sloupů (zpravidla pilot) Základové konstrukce mohou být provedeny
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jako plošné nebo hlubinné. Konstrukce základů jsou tedy závislé na druhu stavby, na metodě
zaloţení a na únosnosti základové půdy.
Plošný základ – je základ bezprostředně podpírající stavební konstrukci a roznášející zatíţení
na základovou půdu v potřebné ploše.
Hlubinný základ – je základ, který podpírá plošný základ a přenáší zatíţení na základovou
konstrukci. Pouţívá se v případech, kdy nemá základová půda v úrovni základové spáry
dostatečnou únosnost a nemůţeme-li plošný základ zaloţit v potřebné hloubce a to jak z
důvodů technických, tak i ekonomických.

9.4.1 PLOŠNÉ ZÁKLADY
Jsou vhodné u staveb, které mají základovou spáru v poměrně malé, snadno dosaţitelné a
nepromrzající hloubce a zatíţením stavbou se přenáší na potřebnou plochu základové půdy.
Zatíţení stavbou se tedy bezprostředně přenáší do nosné základové zeminy. Podle nároků na
únosnost základů, prostorovou tuhost a podle konstrukčního uspořádání rozeznáváme plošné
základy:
Prosté.
Rozšířené.
Základové pásy.
Základové rošty.
Základové patky.
Základové desky a prostorové skříňové základy.
Podle pouţitých stavebních hmot jsou základy z:
Lomového kamene – tloušťka vrstev je 200 – 300 mm. Největší loţné kameny se
kladou na dno základů do vrstvy cementové malty. V jednotlivých vrstvách musí být
spáry převázány.
Prostého betonu – betonují se z tuhé aţ zavlhlé betonové směsi. Pro úsporu materiálu
se beton můţe prokládat kamenem asi do jedné třetiny celkového objemu základu.
Kameny se navlhčí a pak zatlačí do zhutněného betonu. Mezi jednotlivými vrstvami je
tloušťka betonu nejméně 60 mm. Základy se betonují plynule, pokud moţno bez
přerušení.
Ţelezobetonu – mohou být monolitické, montované i z předpjatého betonu
Prosté a rozšířené základy
Prostý základ je základ, který má stejnou šířku jako stěna nad základem. Rozšířený základ se
pouţívá tam, kde přesahuje zatíţení v základové spáře únosnost základové půdy. Základ se
rozšíří jedním nebo více odskoky nebo zešikmením.
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Základové pásy a rošty
Jedná se o souvislé konstrukce pod průběţnými stěnami nebo pod jednotlivými sloupy. Podle
tvaru mohou být základové pásy řešeny jako prosté nebo rozšířené základy. Většinou jsou
vyrobeny z prostého betonu a zpravidla se betonují do výkopu. V případě, ţe přenášejí bodová
zatíţení od sloupů, je nutný vyztuţený beton. Jsou-li základové pásy podélné i příčné,
obvykle ze ţelezobetonu, vytvoří základový rošt. Základové rošty se pouţívají při zakládání
na nerovnoměrné únosnosti zemin nebo na zeminách s malou únosností. V praxi se také
pouţívají pro tyto základové konstrukce ţelezobetonové prefabrikáty. Ty mohou současně
tvořit i zdivo suterénu – odstranění mokrého procesu, zkrácení doby výstavby, finančně
náročnější.

Obr. 91. Základové pásy, bednění pro základové monolitické pásy

Obr. 92. Základové rošty
Základové patky
Jsou plošné základové prvky, které přenášejí zatíţení od sloupů, podpěr a pilířů do základové
spáry. Základová patka bývá většinou čtvercová nebo obdélníková. Podle příčného řezu se
rozeznávají patky blokové, jednostupňové, vícestupňové, deskové, šikmo seříznuté, s
kalichovitým otvorem. Patky mohou být monolitické betonové a ţelezobetonové, ale i
prefabrikované, montované, hlavně u montovaných staveb.
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Obr. 93. Základové patky, betonáţ základových patek
Základové desky a prostorové skříňové základy
Navrhují se u staveb, u nichţ má základová půda malou únosnost nebo je nesourodá s
proměnlivým sloţením, u výškových staveb, jsou navrţeny pod celým půdorysem budovy. Při
zakládání základovými deskami se zatíţení stavby přenáší na celou desku, čímţ klesá tlak na
podloţí. Základové desky mohou být plného průřezu, ztuţená ţebrovým roštem nebo
obráceného hřibového stropu s hlavicemi viditelnými nebo skrytými v násypu. Jsou-li
základové desky monoliticky spojeny se svislými ţelezobetonovými obvodovými stěnami,
vytváří se ţelezobetonová vana, která je nejvhodnější pro provedení izolace proti pronikání
vody. Skříňové prostorové základy se navrhují, jestliţe kromě svislého zatíţení působí i
zatíţení vodorovné. Podkladní deska je spojena s výztuţí s obvodovými stěnami a
mezistěnami skříně a tvoří uzavřenou základovou konstrukci.

Obr. 94. Základové desky – A – plného průřezu, B – s hřibovými hlavicemi, C – ţebrová

9.4.2 HLUBINNÉ ZÁKLADY
Pouţívají se tehdy, je-li únosná základová zemina ve větší hloubce a plošné základy by nebylo
ekonomicky, nebo vůbec moţno realizovat nebo má-li být stavební dílo zaloţeno např. na
velmi vlhké nebo na bahnité základové půdě. Hlubinné základy podporují základy plošné.
Podstatou hlubinného zakládání je přenést zatíţení stavbou pomocí ţelezobetonového
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
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důvodů sloup opřít, se zřizují tzv. piloty plovoucí, které zatíţení stavbou předávají zemině
třením mezi pláštěm a zeminou (jejich povrch nesmí být hladký).
Druhy hlubinných základů:
Piloty.
Podzemní stěny.
Šachtové pilíře.
Studně.
Kesony.
Piloty
Piloty jsou tyčové prvky nejčastěji kruhového průřezu, buď opřené nebo plovoucí, které
přenášejí zatíţení stavbou do základové zeminy.

Obr. 95. Zakládání na pilotách, piloty – A – vetknuté, B – plovoucí
Rozdělení pilot podle materiálu:
Dřevěné – pouţití u provizorních staveb (borovice, modřín).
Ocelové – pouţívají se nosníky I se širokými konci (vhodné do štěrkopískové
zeminy).
Betonové a ţelezobetonové – lze je pouţít i do mokrého prostředí (monolitické i
prefabrikované).
Předpjatého betonu.
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 zatíţení (jejich vzdálenosti
v řezu jsou max. 2,5násobek průměru piloty, min. však 700 mm).
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Rozdělení podle přenášení zatíţení na základovou půdu:
Piloty tlakové – působí jako opřené, vetknuté nebo plovoucí; opřené piloty přenášejí
zatíţení špičkou, kterou se opírají o únosné podloţí; piloty vetknuté přenášejí zatíţení
špičkou vetknutou do únosné půdy a třením na plášti; piloty plovoucí přenášejí
zatíţení převáţně třením v celé ploše.
Piloty tahové.
Piloty namáhané ohybem.

Obr. 96. Druhy pilot – osamělé, skupinové, tlačené, vetknuté, plovoucí
Rozdělení pilot podle způsobu provedení:
Piloty vháněné, raţené – vyrábějí jako prefabrikáty ze ţelezobetonu, z předpjatého
betonu, oceli a do základové půdy se vhánějí beraněním, vibrováním, vtlačováním,
zavrtáváním.
Vrtané piloty – betonují se přímo na místě do předem vyhloubeného otvoru, a to s
výpaţnicemi nebo bez nich. Výpaţnice se vyplní betonem a v půdě se ponechá nebo
se s betonováním postupně vytahuje.
Pilotové rošty – vytvoří se skupina pilot a jejich hlavy se ponechají vyčnívat nad
základovou spáru, zabetonují se do ţelezobetonové desky, na které je vlastní plošný
základ.
Mikropiloty – jejich průměr je menší neţ běţné piloty, pohybuje se od 80 do 300 mm.
Kořenové mikropiloty jsou tvořeny vrtem s cementovou zálivkou s výztuţnou
trubkou, která je ve spodní části přizpůsobena k injektáţi. Předráţené mikropiloty mají
zavibrovanou, nejčastěji litinovou trubku jednoduše nastavovanou, kterou lze i při
beranění injektovat.
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Obr. 97. Zhotovení vrtaných pilot
Podzemní stěny
Podzemní stěny mohou mít funkci paţící nebo konstrukční popřípadě mohou plnit obě funkce
současně a funkci těsnící, jejichţ výplňovým materiálem můţe být libovolná těsnící hmota.
Mohou být monolitické ţelezobetonové nebo prefabrikované. Tloušťka podzemních stěn bývá
400 aţ 1000 mm.
Šachtové pilíře
Šachtové pilíře jsou válcové nebo hranolová tělesa o průměru větším neţ 600 mm (u
obdélníkových menší stran více jak 600 mm). Provádějí se nejčastěji ze ţelezobetonu do
hloubky asi 6 m. Provádí se buď jako vrtané (pomocí vrtáku) nebo jako kopané (pomocí
drapáku). Podpírají plošné základy.
Základové studny
Základové studny jsou válcová dutá tělesa, která jsou zhotovena z betonových skruţí, dole
opatřená břitem. Studně se pouţívají při zakládání pod hladinou vody a při zakládání ve
zvodnělých zeminách. Plášť studně se po částech betonuje na povrchu stavební jámy nebo se
pouţívají betonové skruţe a do zeminy se spouštějí podhrabáváním (klesá vlastní tíhou). Po
dosaţení únosné vrstvy se dno zabetonuje na tl. 1000 mm a vnitřní část studně vyplní pískem,
který se zhutní. Na takto vzniklé studni se poté zhotoví klasický plošný základ.
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Obr. 98. Základový pilíř a hloubení základové studny
Keson
Je to ţelezobetonová nebo ocelová skříňová konstrukce, dole otevřená, nahoře se stropem.
Aby se zajistilo spouštění kesonu, odstraňuje se pod ním zemina. Aby se zabránilo vniknutí
vody, vhání se dovnitř stlačený vzduch nebo se vytváří protitlak pod skříněmi. Keson se
pouţívá při zakládání staveb ve vodě, či zvodnělé balvanité zemině do hloubky 25 m.
Maximální zdravotně přípustná hloubka je 35 m pod hladinou.

Obr. 99. Zakládání na kesonech
Prostupy a dráţky v základech
Prostupy a dráţky se v plošných základech vynechávají hlavně pro vedení instalací. Údaje o
nich jsou v prováděcích výkresech stavební dokumentace. Otvory se provedou tak, ţe se
během betonování vloţí do bednění nebo základu hranol nebo rozebiratelný truhlík. Na něj se
uloţí ocelová výztuţ. Po zatvrdnutí betonu se truhlík z konstrukce vyjme. Vodorovný prostup
základovým pásem je nepřístupný.
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Shrnutí učiva:
1.

Před započetím vlastních zemních prací a zakládání staveb musí být proveden geologický
průzkum, kterým se zjišťují základové podmínky v místě vybraného stanoviště.
Geologický průzkum můţe být předběţný, podrobný nebo během výstavby

2.

Geologickým průzkumem se zjišťují:druhy základových půd, mocnost jednotlivých
vrstev, úroveň hladiny podzemní vody a její chemické poměry, přítok vody do stavební
jámy, směr proudění podzemní vody, dovolené namáhání podloţí, které je závislé na
únosnosti zeminy a na přípustném sedání stavby, těţitelnost zeminy, chování zeminy ve
stěnách stavební jámy, vliv nově zakládané stavby na okolní budovy aj.

3.

Zeminy podle jejich povahy a převaţujících částic lišících se velikostí rozdělujeme do
těchto základních skupin: jemnozrnné zeminy, písčité zeminy, štěrkopískové zeminy,
zeminy zahrnující organické zeminy, prosedavé zemina a zeminy skalní. Ve stavební
praxi se nejčastěji setkáváme se zeminami skalními, nesoudrţnými, soudrţnými a
organickými neúnosnými zeminami.

4.

Podrobným vytýčením stavby rozumíme vytýčení rozměrů a tvaru ve směru vodorovném
i svislém (polohové a výškové vytýčení). Při měřičských pracích se vychází ze
základních geodetických bodů, které byly teodolitem vyznačeny a je nutné je zachovat aţ
do skončení stavby. K zajištění jednotlivých vytyčených bodů a pro vyznačení polohy,
směrů a výšek se pouţívá jednoduchých kolíků, laťových kříţů, jednoduchých a
rohových laviček.

5.

Nezámrzná hloubka – musí být minimálně 80cm pod úrovní terénu v soudrţných
zeminách 1,2 – 1,5 m.

6.

Zemní práce zahrnují soubor činností, které se podílejí na vytváření zemních konstrukcí.
Ty se dělí na výkopy – stavební jámy, rýhy, šachty a sypané konstrukce – násypy, zásypy,
obsypy.

7.

Stavební jáma je pod úrovní přilehlého terénu se svislými nebo šikmými stěnami, min.
rozměr na povrchu je 2 x 2 m a hloubka není převládající rozměr. Stavební rýha je výkop
vyhloubený pod úrovní okolního terénu o půdorysné šířce do 2,0 m, maximální hloubka
je1,6 m a délka je převládajícím rozměrem. Šachta je výkop vyhloubený pod úrovní
okolního terénu o půdorysné ploše do 36,0 m2.

8.

Proti sesuvu zemin, zavalení výkopů a tím i ohroţení zdraví nebo ţivota pracovníků,
popřípadě mechanizmů se stěny výkopů musí zabezpečit buď svahováním, roubením,
štětovnicovými stěnami, podzemními stěnami, zpevňováním okolí výkopu.

9.

Základy jsou nejspodnější nosné konstrukce stavby, které přenášejí všechna zatíţení z
nosných konstrukcí do základové zeminy přes vodorovnou základovou spáru buď
plochou, nebo pomocí nosných sloupů (zpravidla pilot) Základové konstrukce mohou být
provedeny jako plošné nebo hlubinné.

10. Plošný základ je základ bezprostředně podpírající stavební konstrukci a roznášející
zatíţení na základovou půdu v potřebné ploše. Mezi plošné základy patří základy prosté a
rozšířené, základové patky, základové pásy, základové roštya základové desky.
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11. Hlubinný základ je základ, který podpírá plošný základ a přenáší zatíţení na základovou
konstrukci. Pouţívá se v případech, kdy nemá základová půda v úrovni základové spáry
dostatečnou únosnost a nemůţeme-li plošný základ zaloţit v potřebné hloubce a to jak z
důvodů technických, tak i ekonomických. Mezi hlubinné základy patří základové studny,
základové pilíře, pilota kesony.

Otázky a úkoly:
1.

Popište polohové a výškové vytýčení jednoduché stavby.

2.

Vysvětlete, jaký je rozdíl mezi stavební jámou, stavební rýhou a stavební šachtou.

3.

Popište, jak se provádí zajištění stěn výkopu.

4.

Vysvětlete co je to svahování otevřené stavební jámy.

5.

Co víte o bezpečnostních opatřeních při zemních pracích?

6.

Uveďte význam základů a jejich základní rozdělení.

7.

Vysvětlete, co jsou plošné základy, a charakterizujte jednotlivé druhy.

8.

Vysvětlete, co jsou hlubinné základy, a charakterizujte jednotlivé druhy.

9.

Popište, jak se provádějí prostupy v základech.
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10. ZDIVO
Cíle
Po prostudování této kapitoly dokáţete.
1. Vysvětlit funkci zdiva a rozdělit ho podle různých hledisek.
2. Zdít vazbu běhounovou, vazákovou, kříţovou, polokříţovou, polskou a holandskou.
3. Popsat zaloţení zdiva a postup zdění.
4. Provádět vazbu ukončení zdí, vazbu pravoúhlých rohů, vazbu pravoúhlého připojení
zdí, vazbu pravoúhlého kříţení zdí, vyzdívání výklenků a nik, zesílení zdí příloţkami,
vazbu nosných pilířů, vazbu ostění oken a dveří a vazbu komínových a ventilačních
průduchů v průběţné zdi nebo volně stojících včetně popisu BOZ.
5. Popsat zásady zdění tvarovkového a tvárnicového zdiva.
Zdivo je stavební konstrukce vzniklá skládáním prvků z přírodního nebo umělého staviva
spojované maltou nebo kladené na sucho. Na únosnost zdiva má vliv kvality staviva, malty,
typu vazby a počtu a tvaru spár. Ze zdiva jsou vytvářeny svislé nosné a nenosné či jiné
konstrukce. Svislé konstrukce vytvářejí podpory pro vodorovné konstrukce, s nimiţ tvoří
hlavní části konstrukce budovy, a mají rozhodující vliv na stabilitu a tuhost celé budovy. Mezi
svislé konstrukce patří pilíře, sloupy, stěny, příčky, obvodové pláště budov, komínové a
ventilační průduch. Svislé konstrukce jsou součástí hrubé stavby budovy (HSV) a podle
statické funkce (únosnosti) se rozdělují na nosné a nenosné.

Obr. 100. Vybočení zdiva bez vazby a zdivo s vazbou
Zdivo se dělí podle různých hledisek:
Podle půdorysného členění se zdivo dělí na:
Podélné nosné zdi – oddělují vnitřní prostor od okolí.
Štítové zdi – oddělují vnitřní prostor od okolí, nohou být nosné nebo nenosné v
závislosti na druhu systému nosných zdí – podélné, příčné.
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Střední zeď – rozděluje vnitřní prostor na jednotlivé trakty, je nosná.
Schodišťová zeď – odděluje schodišťový prostor od ostatního vnitřního prostoru, je
nosná.
Příčky – rozdělují budovu na jednotlivé místnosti, nemají nosnou funkci.
Průčelní zeď (obvodový plášť) – odděluje vnitřní prostor od okolí, plní hlavně tepelně
izolační funkci.
Nosné příčné vnitřní zdi – jsou nosné, nesou stropní konstrukce a současně rozdělují
vnitřní prostor (u budovy s příčnými nosnými zdmi).
Ztuţující zeď – je kolmá na nosné vnitřní zdi a jejím účelem je zachycovat vodorovné
podélné zatíţení.
Dilatační zeď – odděluje dvě sousední budovy.
Podle výškového členění v budově se zdivo dělí na:
Základové zdivo – přenáší veškeré zatíţení budovy do základové spáry, sahá od
základové spáry pod podlahu sklepa.
Nadzákladové zdivo – můţe být podzemní a nadzemní.
Podzemní nadzákladové zdivo – jde o sklepní zdivo, které začíná od horní úrovně
základového zdiva a končí v úrovni horního povrchu nosné stropní konstrukce
nejvyššího podzemního podlaţí.
Nadzemní nadzákladové zdivo – jedná se o zdivo přízemní a patrové.
Podkrovní zdivo – ohraničuje podkrovní místnosti.
Půdní zdivo – veškeré zdivo na půdě kromě zdiva podkrovního.
Nadstřešní zdivo – veškeré zdivo nad střešní konstrukcí.
Podle účelu se zdivo dělí na:
Nosné – musí být únosné, pevné, nepropustné, dostatečně tepelně a zvukově izolační a
odolné poţárně. Patří sem i nosné pilíře.
Nenosné zdivo – nese pouze zatíţení od vlastní tíhy. Jedná se hlavně o příčky.
Výplňové zdivo – vyplňuje prostor mezi prvky nosné konstrukce a je s nimi pevně
spojeno. Plní také funkci tepelně a zvukově izolační.
Jednoúčelové zdivo – plný jen jeden daný účel, jedná se např. o opěrné, komínové
zdivo, zdivo říms, stok aj.
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Podle druhu malty se zdivo dělí na:
Na maltu hliněnou.
Na maltu vápennou – pro méně zatíţené konstrukce.
Na maltu vápenocementovou – pro nosné konstrukce.
Na maltu cementovou – pro velmi zatíţené konstrukce.
Na maltu šamotovou – pro konstrukce vystavené vysokým teplotám a ţáru.
Na maltu tepelně izolační – pro konstrukce pasivních a nízkoenergetických domů.
Na maltu disperzní – pro konstrukce z prvků pro přesné zdění
Podle povrchové úpravy se zdivo dělí na:
Omítané.
Obkládané.
Reţné – nemá omítku, pouze se spáruje.
Zdivo podle druhu staviva se zdivo dělí na:
Cihelné.
Kamenné.
Tvárnicové.
Smíšené.

10.1 CIHELNÉ ZDIVO
Přednosti cihelného zdiva:
Tradiční materiál v ČR nejrozšířenější.
Zvládnutá technologie širokými masami řemeslníků.
Velká akumulace tepla.
Trvanlivost a stálost konstrukce.
Nevýhody:
Mokrý proces, nutno dodrţovat technologické přestávky pro vysychání.
Menší tepelně izolační vlastnosti.
Větší pracnost při realizaci stavby.
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Vyšší cena.
Větší nároky na přepravu a manipulaci s materiálem.
Materiály na cihelné zdivo:
Cihly plné – CP, pálené a nepálené.
Cihly odlehčené – CO.
Cihly děrované – CD, CD TÝN.
Pálené příčkovky – Pk.
Cihly lícové.
Cihly pro reţné zdivo.
Cihly (cihelné tvárnice) typu THERM.
Cihly (cihelné tvárnice) typu AKU.
Vápenopískové cihly plné, děrované a kvádry.
Při vyzdívání cihelných zdí se kladou cihly vedle sebe na plochu v leţatých vrstvách. Mezery
mezi jednotlivými cihlami, které se vyplňují maltou, jsou tzv. styčné spáry a jsou široké u
klasických cihel asi 10 mm (styčné spáry mají na únosnost zdiva poměrně malý vliv). Vrstva
malty spojující vzájemně jednotlivé vrstvy cihel tvoří loţnou spáru, která je rovněţ tlustá asi
10 mm. Loţná spára spojuje jednotlivé cihly v pevný celek (zeď) a zamezuje roztrţení cihel
vnitřními silami vznikajícími působením tlaku na zeď. Tloušťka spár je závislá na přesnosti
zdících prvků a skladbě spojovací malty. Vazba zdiva – vazbou rozumíme takové sestavení
cihel, aby ve dvou sousedních vrstvách neprobíhaly styčné spáry nad sebou. Tato vazba má
velký vliv na rovnoměrné roznesení tlaku ve zdivu.

Obr. 101. 1 – styčná spára, 2 – loţní spára
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Rozměry cihel a spotřeba materiálu
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10.1.1 VAZBY CIHEL A ZÁSADY ZDĚNÍ
Styčné spáry – střídají se tak, aby ve dvou sousedních vrstvách neprobíhaly spáry nad sebou,
musí být převázány minimálně o čtvrt cihly. Vystřídání je závislé na pouţitém způsobu vazby.
Loţné spáry – musí být vţdy kolmé k působícímu tlaku.
Běhoun – je cihla poloţená delší stranou rovnoběţně s hranou zdi.
Vazák – je cihla uloţená napříč, kolmo k podélné hraně zdi.

Obr.102. Dělení cihel: 1 – cihla plná, 2 – tříčtvrtka, 3 – půlka, 4 – pásek, 5 – čtvrtka
Obr. 103. Značení cihel ve čtverečkovaném sešitě
Běhounová vazba – je sloţena pouze z běhounů, které se převazují o ½ cihly, pouţívají se na
zdi, které mají šířku odpovídající šířce cihly.
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Obr. 104. Běhounová vazba
Vazáková vazba – je sloţena pouze z vazáků, které se převazují o ¼ cihly. Pouţívá se pro zdi,
jejichţ šířka odpovídá délce cihly.

Obr. 105. Vazáková vazba
Polokříţová vazba – je to vazba, u které se střídají vazákové a běhounové vrstvy, takţe v
kaţdé vrstvě se cihly překrývají v příčném směru o ½ cihly a v podélném směru o ¼ cihly.

Obr. 106. Polokříţová vazba
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Kříţová vazba – liší se od polokříţové vazby tím, ţe spáry v běhounových vrstvách jsou
navzájem posunuty o ½ cihly.

Obr. 107. Kříţová vazba
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Polská a holandská vazba – pouţívají se nejčastěji u reţného zdiva.

Obr. 108. Polská vazba – v obou vrstvách se pravidelně střídají vazáky a běhouny

Obr. 109. Holandská vazba – v jedné vazbě jsou samé vazáky, v druhé se pravidelně střídají
vazáky a běhouny
Vazba přímých zdí bez ukončení
Nejčastěji se pouţívá pro zdění zdí vazba polokříţová, ve které se střídají v líci zdi vrstvy
běhounové a vrstvy vazákové. Styčné spáry všech běhounů a všech vazáků jsou nad sebou a
převazování cihel je vţdy o ¼ cihly.

10.1.2 POSTUP PŘI ZDĚNÍ A ORGANIZACE PRÁCE
Před zahájením zdění musí být, co musí být připraveny podkladní plochy – u suterénního
zdiva základy a vodorovné izolace, v podlaţí je nutno dokončit strop předchozího podlaţí
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včetně všech dobetonávek. Dále je nutno zajistit dostatečnou zásobu zdícího materiálu.
Zaloţení zdiva a postup při zdění:
Před zaloţením je nutno očistit podklad a vyrovnat případné nerovnosti cementovou
maltou. Vodorovnost se kontroluje vodní hadicovou vodováhou nebo jinými měřícími
pomůckami.
Provedeme rozměření obrysových bodů podle projektové dokumentace. Rozměřujeme
od rohu k rohu, aby se mohla provést kontrola správnosti zaměření. Při zakládání
zdění v podlaţích se rysky vykreslených oken a dveří prováţí závaţím, zda lícují s
otvory v niţším podlaţí.
Rozměří se a označí budoucí příčky, aby zedník při zdění vynechal otvory nebo ozuby.
Zdění začíná osazením rohových cihel. Nejprve se v místě rohů nanese na podklad
zdící malta asi o 20 mm menší šířce, neţ je šířka budoucí zdi,aby nepřesahovala přes
hrany cihel – vytékající přebytečnou maltu stáhneme zednickou lţící.
Osadí se rohová cihla a olovnicí se překontroluje její svislost. Kontrola se provádí u
vnějšího líce u obou stran a u nároţí. Zaloţí se další rohová cihla.
Rohové cihly se spojí zednickou šňůrou vedenou z vnější strany zdiva. U širších zdí
vedeme provázek z obou stran. Mezi šňůrou a cihlami se nechává mezera 2 –3 mm.
Po napnutí šňůry vyzdí zakladač postupně dvě aţ tři vrstva rohu, dále ostění dveří,
napojení další zdi atd. Tím je zaloţení skončeno a pracoviště připraveno pro
zednickou četu, která ve zdění pokračuje.
Před zahájením vyzdívání zaloţeného zdiva se do čela připevní skobami kontrolní lať
a pak se pokračuje stejnou vazbou, jakou mají zaloţené rohy.
Malta se na zeď nanáší naběračkou a roztírá se po zdi buď naběračkou, nebo
zednickou lţící. Tloušťka nanesené malty závisí na tloušťce cihel, a na rozpočítané
výšce vrstev, vyznačené na výškové lati. Cihly po poloţení maltu trochu vytlačí do
stran, proto se nemaltuje aţ do líce, ale jen asi 20mm od líce.
Za suchého a teplého počasí se mají cihly i zdivo před nanášením malty vlhčit, aby
cihly nebraly maltě vody příliš rychle.
Cihly začínáme klást na vnějším líci, od rohů směrem ke středu délky zdi. Po zatlačení
cihel do malty, na ně klepneme kladívkem. Dbá se na převazbu cihel a dodrţení šířky
styčných spár.
Po vyzdění několika vrstev se kontroluje vodorovnost vrstev pomocí váţní latě a
vodováhy. Správnou výšku vrstev zkontrolujeme na výškové lati, která je upevněna
skobami v koutech zdiva. Na této lati jsou jednotlivé vrstvy vyznačeny ryskami a jsou
očíslovány směrem od podlahy. Je na ní také vyznačena výška uloţení okenního a
dveřního překladu, uloţení stropů a metrová úroveň – váhorys (1 m nad budoucí
podlahou).
Váhorys se rýsuje pomocí váţní latě podle značek vynesených hadicovou vodováhou
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(lze pouţit modernější zaměření laserem). Odměřuje se od něho povrch podlah, prahy
dveřních zárubní aj.
První záběr se vyzdívá do výšky asi 1200 mm, pak četa přejde na jinou část zdiva.
U dokončeného prvního záběru postaví zatím dělníci pomocné lešení.
Při zdění druhého záběru z lešení nesmí zedník zapomenout otvorů, prostupů – nutná
kontrola dle projektové dokumentace.
V nosném zdivu musí vynechat kapsy pro zavázání zděných příček, popřípadě vyloţit
ze zdiva ozuby.
Cihelné zdivo musí být provedeno podle tvaru a rozměrů stanovených projektem,
případné odchylky musí vyhovět předepsané normové hodnotě.
Organizace práce při zdění
Zdění objektu je rozděleno na záběry, vymezené většinou 1 stěnou, obestavěným prostorem,
atd. U kaţdé stěny členíme vlastní pracoviště na 3 pásma. Pásma bývají většinou uvnitř
objektu na stropě předchozího podlaţí nebo vně – na hlavním pracovním lešení. Pracovní
pásmo je hned vedle stavěné zdi, tam stojí zedníci, materiálové pásmo – prostor na loţení
cihel a malty. Dopravní pásmo – přísun materiálu.

Obr. 110. Pracoviště zedníka při zdění
Proces zdění probíhá po pracovních výškách 1,2 – 1,3 m (max. 1,5m), které odpovídají
fyziologickým moţnostem pracovníků.

1. výška – zdění z úrovně stropu do výšky 1,07
m.
2. výška – zdění z pomocného lešení v úrovni
1,07 m.
3. výška – zdění z pomocného lešení v úrovni
2,1 m.
Obr. 111. Pracovní výšky zdění
Počet pracovníků v zednické četě zhotovující zděné konstrukce závisí na rozsahu a druhu
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prací, jejich situování ve stavbě – doporučitelné minimum jsou 3 a přiměřené maximum 7.
Doporučené rozdělení funkcí je následující:
1. pracovník – připravuje a nanáší maltu.
2. pracovník – osazuje cihly nebo tvárnice a lícuje zdivo.
3. pracovník – dopravuje materiál a připravuje cihly nebo tvárnice.

10.1.3 VAZBA UKONČENÍ ZDI – ČELA ZDÍ
Ukončení zdí se mohou vyvazovat dvěma způsoby – tříčtvrtkami nebo dlouhými půlkami –
pásky. Při ukončení zdi se určuje dělící spára, která probíhá celou tloušťkou zdí v kaţdé
vrstvě. U dělící spáry končí normální vazba a začíná vazba ukončení zdí, u které je třeba také
dodrţet zásadu vystřídání styčných spár. K tomuto účelu se pouţívají cihly menších velikostí
– tříčtvrtky, půlky a pásky.
Ukončení zdi pomocí tříčtvrtek
V běhounové vrstvě se dají do čela tolik tříčtvrtek, kolik se jich tam svoji šířkou vejde. Ve
vazákové vrstvě se dává na kaţdý roh dvojice tříčtvrtek. Zbytek čela zdi se vyplní celými
cihlami.

Obr. 112. Ukončení zdi o tloušťce 1,5 cihly (450 mm) pomocí tříčtvrtek

Obr. 113. Ukončení zdi o tloušťce 2 cihly (600 mm) a zdi o tloušťce 1 cihly pomocí tříčtvrtek
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Ukončení zdi pomocí dlouhými půlkami
V první běhounové vrstvě jsou v obou lících běhouny. K těmto rohovým cihlám se poloţí
dlouhé pásky. Zbytek čela zdi se vyplní celými cihlami. Ve druhé vrstvě jsou rohové cihly
poloţeny jako vazáky a k nim se přisadí dlouhé půlky a pak uţ zase jen vazáky. Výjimku tvoří
zeď tlustá na 1 cihlu, kde v běhounové vazbě není ţádná dlouhá půlka.

Obr. 114. Ukončení zdi pomocí dlouhých půlek

10.1.4 VAZBA PRAVOÚHLÝCH ROHŮ
Provádí se opět dvěma způsoby – tříčtvrtkami nebo dlouhými půlkami – pásky.
V kaţdé vrstvě jednu zeď prodlouţíme, ukončíme jako čelo zdi a druhou k ní přizdíme. Ve
druhé vrstvě pořadí otočíme, důleţité je posunutí vrstev proti sobě vţdy o ¼ cihly.

Obr. 115. Vazba pravoúhlých rohů
Vazba pravoúhlých rohů pomocí tříčtvrtek
Do čela prodlouţení zdi se dá tolik tříčtvrtek, kolik se jich tam svojí šířkou vejde. První
tříčtvrtka se poloţí na roh a podle její polohy se určí, do kterého líce dát běhouny. Do druhého
vnějšího se poloţí vazáky. Druhá vrstva má stejná pravidla, jen si zdi vymění úlohy. Důleţité
je, aby v koutě byla jen jedna spára v kaţdé vrstvě.
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Obr. 116. Vazba pravoúhlých rohů pomocí tříčtvrtek
Vazba pravoúhlých rohů pomocí dlouhých půlek
Do rohu se pokládají vţdy celé cihly, pak následuje dlouhá půlka. Dále je nutné dodrţet
pohledově vazákovou a běhounovou vrstvu.

Obr. 117. Vazba pravoúhlých rohů pomocí dlouhých půlek

10.1.5 VAZBA PRAVOÚHLÉHO PŘIPOJENÍ ZDÍ
Určíme zeď průběţnou a zeď připojenou.
1 vrstva – normální vazba průběţné zdi ve vazákové vrstvě je přerušena v místech
připojované zdi. Vazba připojené zdi je protaţena do líce průběţné zdi, kde je ukončena jako
čelo.
2 vrstva – kaţdá běhounová vrstva průběţné zdi se vyzdí průběţně, ukončující zeď se k ní v
této vrstvě přizdí normální vazbou. Líc přizdívané zdi nesmí přecházet do styčných spár
průběţné zdi, ale musí být obsazen o čtvrt cihly.
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Obr. 118. Vazba pravoúhlého připojení zdí tloušťky 1,5 cihly (450 mm)

Obr. 119 Pravoúhlé připojení zdí různé tloušťky

10.1.6 VAZBA PRAVOÚHLÉHO KŘÍŽENÍ ZDÍ
U kříţení zdí jsou obě zdi průběţné oproti připojení zdí v předcházejícím případě. Platí stejná
pravidla jako u připojování zdí, jen rozdíl je v tom, ţe druhá zeď není ve svých běhounových
vrstvách ukončena, ale je vyzděna jako v předchozí vrstvě zeď první.

Obr. 120. Pravoúhlé kříţení zdi
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10.1.7 ZESLABOVÁNÍ ZDI, VYZDÍVÁNÍ VÝKLENKU, NIKY
Při zeslabení zdi platí tyto zásady:
1. vrstva – v místě zeslabení část zdi probíhá a další část končí. Do čela končící části se dá
tolik tříčtvrtek, kolik se jich tam vejde svou šířkou. Další část je normální vazba.
2. vrstva – ukončí se celá šířka zdi a vazba se provede jako druhá vrstva ukončení
tříčtvrtkami, tedy dvojice tříčtvrtek do kaţdého rohu.

Obr. 121. Zeslabení zdi 450 mm

Výklenek ve zdi 450 mm

10.1.8 ZESÍLENÍ ZDI PŘÍLOŽKAMI
Příloţky jsou úzké pilířky přizděné a zavázané do zdi. Příloţka je na obou stranách ukončena
tříčtvrtkami.
1. vrstva – na oba rohy příloţky dáme tříčtvrtky a doplníme vazbou, styčná spára průběţné zdi
se zaloţí ¼ cihly od kouta.
2. vrstva – do čela se dají tříčtvrtky a proběhne příloţka, vznikne pilíř. V koutě nesmějí být
dvě spáry. Z obou stran se přizdí zeď.
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Obr. 122. Jednostranná příloţka zdi 300 mm

Obr. 123. Oboustranná příloţka zdi 300 mm

10.1.9 VAZBY NOSNÝCH PILÍŘŮ
Cihelné pilíře uţíváme při velkých otvorech v nosných zdech a při tvorbě obvodového zdiva s
okenními otvory. V půdorysu stavby můţe mít umístění pilířů pravidelný charakter nebo účel
pro pouţití pouze v jednom nebo více místech stěnového systému. Nosné pilíře bývají
čtvercového a obdélníkového průřezu, popřípadě jiného tvaru. Jde o nosné konstrukce, proto
se musí vyzdít z kvalitních cihel a malty. Pokud není v projektu uvedeno jinak, nesmějí se v
pilířích provádět ţádné kapsy nebo rýhy. Nejčastěji jsou pilíře zhotoveny s vazbou s
tříčtvrtkami. Pilíře povaţujeme za krátké zdi ukončené na protilehlých stranách (v čelech)
tříčtvrtkami. Nejmenší přípustný průřez pilíře je z cihel je 300x300mm a z cihel CDm
250x250mm.
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Obr. 124. Vazba pilíře 450x600 mm

Vazba pilíře 450x450 mm

Obr. 125. Vazba pilíře 300x300 mm

Obr. 126. Vazba pilíře tl.600/600 mm a vazba mnohoúhelníkového pilíře
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10.1.10 OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ
Ostění oken a dveří mohou být rovná nebo zalomená. Rovná ostění mají vazbu stejnou jako
ukončení zdí. Zalomená ostění se častěji pouţívá u dveří.
U jednou zalomeného ostění je první vrstva vţdy běhounová a je ukončena jako čelo zdi
tříčtvrtkami. Při výstupku 75 mm se vnější tříčtvrtka nahradí celou cihlou, při výstupku 150
mm se vloţí mezi dělící spáru a vnější tříčtvrtku půlka cihly. Druhá vrstva je vazáková, ta se
ukončí jako čelo, ke kterému se na vnějším líci přizdí buď čtvrtka (výstupek 75 mm) nebo
půlka cihly (výstupek 150 mm).
U dvakrát zalomeného ostění je první vrstva vţdy běhounová a druhá vrstva vazáková.
Vyzdívají se dva výstupky, druhý výstupek je předsunut před prvním o 75 mm.

Obr. 127. Vazba ostění jednoduchého okna ve zdi 1,5cihly

10.1.11 VAZBA KOMÍNŮ A VENTILAČNÍCH PRŮDUCHŮ V
PRŮBĚŽNÉ ZDI
Komíny v průběţné zdi vytvářejí samostatné komínové těleso, které je zavázané do zdi. Dělící
spáry oddělují normální vazbu od vazby komínové a jsou vzdáleny od krajního průduchu o ¾
cihly, v další vrstvě o celou cihlu. Mezi průduch se pokládají celé cihly jako vazáky a proti
nim se uprostřed zaloţí spára. V koutech průduchu nesmí být dvě spáry, protoţe by se nedala
vyvázat druhá vrstva. Čtvercové komíny musí mít průduchy o ploše minimálně 22 500 mm tj.
z plných cihel 150x150 mm.
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Obr. 128. Vazby komínových a ventilačních průduchů

10.1.12 VAZBA VOLNĚ STOJÍCÍCH KOMÍNŮ
Tělesa volně stojících komínů jsou v půdním prostoru a nad střechou. Zdivo je vystaveno
povětrnosti, proto musí být vyzděno z mrazuvzdorných cihel na vápenocementovou maltu. Při
zdění samostatně stojících komínů platí, ţe mezi průduchy se poloţí vazák a proti nim se
zaloţí spára. V koutech ţádného komínu nesmí být dvě spáry. Co nejméně spár má směřovat
do středu komínového průduch.
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U obdélníkových ventilačních průduchů se někdy volí vazba s vystřídanými vazáky, takţe lze
provést skoro celou vazbu z celých cihel.

Obr. 129. Vazby volně stojících komínů

10.1.13 ZDĚNÍ ZA NÍZKÝCH TEPLOT
Zděním za nízkých teplot se rozumí zdění v prostředí s průměrnou denní teplotou niţší neţ
+ 5° C nebo při poklesu teploty pod 0 °C. Při zdění za nízkých teplot se sledují teploty
prostředí, malty, zdících prvků a povrchu uloţeného zdiva (min. + 10 °C).
Při nízkých teplotách můţeme zdít za těchto podmínek:
Klesne-li teplota pod 0 °C, je třeba ohřát záměsovou vodu, pouţít ohřívané kamenivo
(max. 60 °C).
Pro výrobu maltové směsi se nesmí pouţít zmrzlého kameniva.
Pouţít maltu o jeden stupeň pevnosti vyšší.
Při výrobě malty prodlouţit dobu mísení aţ na dvojnásobek doby mísení za
normálních teplot.
Pouţít přísady ovlivňující vlastnosti malty při zdění při nízkých teplotách.
Teplota malty těsně před pouţitím ke zdění nesmí klesnout pod +15 °C.
Povrch podkladu, na který se zdí, musí mít teplotu nejméně +10 °C.
Malty musí být zpracovány nejdéle do 15 minut po rozdělání.
Je třeba zdít bez přerušení, maltu rozlévat v malých záběrech.
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Zdící prvky ukládat bez předběţného vlhčení.
Zdící prvky je nutné chránit proti dešti a sněhu.
Při přerušení a po ukončení prací musí být poloţené zdivo chráněno proti mrazu
přikrytím tepelně izolačním materiálem (PE fólie nejsou vhodné), tak dlouho, dokud
krychelná pevnost malty nedosáhne nejméně 50% krychelné pevnosti odpovídající
značce malty.
Na zamrzlém nebo jinak narušeném zdivu se nesmí vyzdívat – části zdiva, které jsou
narušeny, se musí před dalším zděním odstranit, přičemţ musí být zajištěno spojení
nově ukládaného zdiva se starým nepoškozeným zdivem.
Není přípustné pouţívání rozmrazovacích solí.

10.1.14 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI ZDĚNÍ
Před zahájením prací na zděných konstrukcích musí být všichni zúčastnění
zaměstnanci prokazatelně seznámeni s technologickým nebo pracovním postupem.
Zároveň proběhne jejich bezpečnostní školení.
Při vyzdívání zdiva zvnitřku stavby můţe dojít k pádu materiálu nebo i člověka, proto
se bezpečnost zajišťuje ochranným lešením v úrovni pracoviště, záchytným lešením
nebo ochrannou sítí pod úrovní pracoviště.
Pracovníci musí udrţovat pořádek na pracovišti. Všechny otvory a prostupy v podlaze
musí být řádně zakryty nebo ohrazeny.
Pokud se bude jednat o práce ve výškách, musí být pracoviště zajištěno proti pádu dle
příslušné normy.
Při práci je nutno dodrţovat předpisy BOZ a pouţívat příslušné ochranné pracovní
prostředky (přilby, brýle, pracovní oděv a obuv, pracovní rukavic, respirátory aj.)

Shrnutí učiva:
1.

2.

3.
4.

Zdivo je stavební konstrukce vzniklá skládáním prvků z přírodního nebo umělého staviva
spojované maltou nebo kladené na sucho. Na únosnost zdiva má vliv kvality staviva,
malty, typu vazby a počtu a tvaru spár.
Mezery mezi jednotlivými cihlami, které se vyplňují maltou, jsou tzv. styčné spáry a jsou
široké u klasických cihel asi 10 mm. Vrstva malty spojující vzájemně jednotlivé vrstvy
cihel tvoří loţnou spáru, která je rovněţ tlustá asi 10 mm.
Běhounová vazba je sloţena pouze z běhounů, které se převazují o ½ cihly, pouţívají se
na zdi, které mají šířku odpovídající šířce cihly.
Vazáková vazba je sloţena pouze z vazáků, které se převazují o ¼ cihly. Pouţívá se pro
zdi, jejichţ šířka odpovídá délce cihly.
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5.

Polokříţová vazba je to vazba, u které se střídají vazákové a běhounové vrstvy, takţe v
kaţdé vrstvě se cihly překrývají v příčném směru o ½ cihly a v podélném směru o ¼
cihly.

6.

Polská a holandská vazba se pouţívá nejčastěji u reţného zdiva. U polské vazby se v
obou vrstvách pravidelně střídají vazáky a běhouny. U holandské vazba jsou v jedné
vazbě jen samé vazáky, v druhé se pravidelně střídají vazáky a běhouny.

7.

Při ukončení zdi se určuje dělící spára, která probíhá celou tloušťkou zdí v kaţdé vrstvě.
U dělící spáry končí normální vazba a začíná vazba ukončení zdí, u které je třeba také
dodrţet zásadu vystřídání styčných spár. K tomuto účelu se pouţívají cihly menších
velikostí – tříčtvrtky, půlky a pásky

8.

Vazba pravoúhlých rohů se provádí se dvěma způsoby – tříčtvrtkami nebo dlouhými
půlkami – pásky. V kaţdé vrstvě jednu zeď prodlouţíme, ukončíme jako čelo zdi a
druhou k ní přizdíme. Ve druhé vrstvě pořadí otočíme, důleţité je posunutí vrstev proti
sobě vţdy o ¼ cihly.

9.

U kříţení zdí jsou obě zdi průběţné oproti připojení zdí. Platí stejná pravidla jako u
připojování zdí, jen rozdíl je v tom, ţe druhá zeď není ve svých běhounových vrstvách
ukončena, ale je vyzděna jako v předchozí vrstvě zeď první.

10. Příloţky jsou úzké pilířky přizděné a zavázané do zdi. Příloţka je na obou stranách
ukončena tříčtvrtkami. Nosné pilíře bývají čtvercového a obdélníkového průřezu,
popřípadě jiného tvaru.
11. Pilíře povaţujeme za krátké zdi ukončené na protilehlých stranách (v čelech) tříčtvrtkami.
12. Ostění oken a dveří mohou být rovná nebo zalomená. Rovná ostění mají vazbu stejnou
jako ukončení zdí. Zalomená ostění se častěji pouţívá u dveří.
13. Komíny v průběţné zdi vytvářejí samostatné komínové těleso, které je zavázané do zdi.
Dělící spáry oddělují normální vazbu od vazby komínové a jsou vzdáleny od krajního
průduchu o ¾ cihly, v další vrstvě o celou cihlu. Mezi průduch se pokládají celé cihly
jako vazáky a proti nim se uprostřed zaloţí spára. V koutech průduchu nesmí být dvě
spáry, protoţe by se nedala vyvázat druhá vrstva. Čtvercové komíny musí mít průduchy o
ploše minimálně 22 500 mm tj. z plných cihel 150x150 mm.
14. Při zdění samostatně stojících komínů platí, ţe mezi průduchy se poloţí vazák a proti nim
se zaloţí spára. V koutech ţádného komínu nesmí být dvě spáry. Co nejméně spár má
směřovat do středu komínového průduch.
15. Zděním za nízkých teplot se rozumí zdění v prostředí s průměrnou denní teplotou niţší
neţ + 5° C nebo při poklesu teploty pod 0 °C. Při zdění za nízkých teplot se sledují
teploty prostředí, malty, zdících prvků a povrchu uloţeného zdiva (min. + 10 °C).
Otázky a úkoly:
1. Vysvětlete nutnost převazování styčných spár.
2. Vyjmenujte důleţitá pravidla pro vyzdívání cihelných zdí.
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3. Načrtněte nejpouţívanější vazby zdí.
4. Nakreslete ukončení zdi tloušťky 1 a ½ cihly tříčtvrtkami.
5. Vyberte jeden z nejpouţívanějších způsobů vazby pravoúhlého rohu a nakreslete ho.
6. Řekněte svými slovy pravidlo připojení zdí.
7. Nakreslete jednostrannou a oboustrannou příloţku zdi.
8. Uveďte hlavní zásady pro vazby komínů v průběţné zdi tloušťky 1 ½ cihly.
9. Vyjmenujte zásady zdění za nízkých teplot.

10.2 TVAROVKOVÉ A TVÁRNICOVÉ ZDIVO
10.2.1 ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK
Jedná se o dutinové cihelné bloky větších rozměrů neţ klasická cihla VF, splňující současné
tepelně technické nároky. Výhodou jejich pouţití je niţší pracnost, lepší tepelně izolační
vlastnosti zdiva, dobrá únosnost. Systém cihelných bloků je zpravidla výrobcem doplněn o
keramické překlady, keramické stropní nosníky, suché maltové a omítkové směsi, takţe je
vytvořen celý stavební systém (např. Porotherm, Citherm aj.). Nevýhodou jsou horší
akustické vlastnosti, které odstraňují cihelné bloku typu AKU.
Typy keramických tvarovek
Cihly typu THERM:
S kapsou pro maltu ve styčné spáře.
Se zazubenou styčnou spárou P+D.
Cihly superizolační typu THERM – Si, STI.
Cihly typu AKU:
S plně promaltovanými styčnými spárami.
S kapsou/kapsami pro maltu ve styčné spáře.
Se zazubenou styčnou spárou.
Pro vylévání cementovou maltou nebo betonem.
Cihly broušené CB, SB.
Zásady zdění zdiva z keramických tvarovek
Je potřeba rozlišovat cihelné bloky pro klasické zdění o výšce 238 mm, které se
vyzdívají na normální nebo tepelně izolační maltu a broušené o výšce 249 mm, které
se „lepí“ na speciální malty.

150

Šířka bloků je 440 mm (nebo také 400, 380, 365 či 490 mm), délka 247, 248 či 250
mm a výška 238 mm, resp. 249 mm.
Nejprve, pokud je to potřebné, se vyrovná podlaha (podklad) maltou.
První vrstva cihel se uloţí do nejméně 10 mm tlustého maltového loţe. Od druhé
vrstvy se osazují cihly se spárou cca 12 mm (klasické zdění). Malta se nanáší na celou
ploch tvarovek. Malta pro tenkou spáru se pouţívá v tloušťce 1 mm a pokrývá pouze
ţebra cihel, dutiny v cihlách nejsou překryty. Speciální zdicí pěna je určená výhradně
pro lepení broušených cihel. Nanáší se na očištěnou loţnou plochu cihel ve dvou
pruzích, u příček v jednom pruhu.
Nejprve se osadí cihly v rozích stěn. U bloků THERM je třeba dbát na správné
směrování systému per a dráţek z boku cihly. Rohové cihly spojte zednickou šňůrou
vedenou z vnější strany zdiva, předsazenou o 2 aţ 4 mm.
Do čerstvé malty pokládejte cihlu po cihle podél šňůry bezprostředně vedle sebe tak,
aby se vzájemně dotýkaly (systém per a dráţek slouţí jako šablona pro přesné
ukládání jednotlivých cihel) nebo ve vzdálenosti rovné předpokládané šířce styčné
spáry. Polohu cihel kontrolujte podle vodováhy a latě, pak pomocí gumové paličky.
upravte. Přesah cihelných bloků přes hranu základu nebo stropu můţe být max. 1/6
tloušťky zdiva.
Svislé spáry u tradičního sortimentu a kapsy ve svislých spárách u cihel THERM zcela
vyplňte maltou. U cihel THERM P+D se svislé spáry vůbec nemaltují.
Provádíme kontrolu jednotné výšky vrstev zdiva pomocí připravené latě a kontrolu
svislosti zdiva pomocí vodováhy či olovnice.
V případě, ţe délka vyzdívané stěny není v modulu 250 mm, je moţné pouţít tzv.
vyrovnávací cihly vyráběné pro obvodové zdivo tloušťky 365, 400 a 440 mm.
Vyrovnávací cihlu tvoří dva nestejně velké díly A a B, které jsou z výroby spojeny.
Rozklepnutím v naznačené dělící rovině se získají potřebné části, jejichţ vzájemnou
kombinací a s vyuţitím vnitřního hlubokého zazubení lze mezeru (větší neţ 90 a
menší neţ 225 mm) ve vrstvě zdiva vyplnit podle potřeby.
Cihly se ve stěně nebo v pilířích převazují. Pro zajištění náleţité vazby zdiva, musí být
svislé spáry mezi jednotlivými cihlami vţdy ve dvou sousedních vrstvách přesazeny o
délku rovnou větší z hodnot: 0,4 x h (h = výška bloku) nebo 50 mm. Pro cihelné
tvárnice typu THERM s výškou 238 mm je tedy minimální délka převázání 95 mm,
pro nízké cihly s výškou 155 mm je to 62 mm. Doporučený půdorysný modul stavby
250 x 250 mm zaručuje u cihel typu THERM délku převazby 125 mm.
Vazby zdí z keramických tvarovek jsou jednoduší, neţ vazby CP. Výrobci dodávají
doplňkové kusy, kterými se převázání snadno provede.
U tzv. superizolačních cihel je nutno pouţívat cihly pro detailní řešení rohů, okenních
a dveřních otvorů apod. tak, jak předepisují jednotliví výrobci.
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Obr. 129. Vazba rohů

Obr. 130. Vazba rohů zdi 440 mm

Obr. 131. Napojení vnitřních stěn 300 mm
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10.2.2 ZDIVO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC
Pro zdivo z betonových tvárnic se mohou pouţít tvárnice různých typů s hutným nebo lehkým
kamenivem např. tvárnice ze škvárobetonu, struskobetonu, liaporbetonu aj. Tvárnice mohou
být plné nebo vylehčené dutinami, které se mohou vyplnit tepelně izolačními materiály (např.
perlitem). Splnění tepelně technických poţadavků se v některých případech zajišťuje
prostřednictvím další izolační vrstvy, nebo jsou tvárnice jiţ vrstvené např. s tepelnou izolací z
polystyrenu uvnitř prvku. V současné době se vyrábějí také tvárnice pro přesné zdění, které se
spojují tenkovrstvou zdící maltou.
Zdivo z betonových tvárnic s lehkým kamenivem
Tvárnice z liaporbetonu jsou vyrobeny z expandovaného keramického kameniva a většinou
jsou vylehčeny svislými dutinami. Speciální tvárnice Liapor SL pro obvodové zdivo mají
dutiny vyplněny tepelně izolační výplní. Z liaporbetonu je vyráběn také thermoakustický zdící
systém pro přesné zdění, který odpovídá současným tepelně technickým poţadavkům.
Tvárnice mohou být buď s hladkou boční stěnou, nebo s perem a dráţkou a s maltovou
kapsou.
Zásady zdění
Tvárnice se kladou stranou s uzavřenými nebo částečně uzavřenými dutinami nahoru (nedojde
k propadávání zdicí malty do vzduchových dutin). U tvárnic pro přesné zdění se tenkovrstvá
zdicí malta aplikuje buď pomocí maltovacích boxů, které zajišťují rovnoměrné rozprostření
tenkovrstvé zdicí malty po povrchu tvarovky. Rozprostřením malty pomocí nanášecího
hřebene nebo lţíce s hřebenem. Tyto prostředky umoţňují provedení tloušťky maltového loţe
2 mm. Při zdění se musí důsledně dodrţovat pravidla vazby. Tvárnice musí být převázány o
0,4 násobek výšky tvárnice, minimálně však o 40 mm. Při výšce tvárnic 240 mm je to tedy 96
mm. Toto pravidlo se musí obzvláště pečlivě dodrţet v místech změny tloušťky nebo výšky
stěny, jako je např. u parapetních stěn pod okenními otvory, ve výklencích a nikách v rozích,
atd.

Obr. 132. Tvárnice Liapor KSL 247/365/248 a tvárnice Liapor Liatherm K 247/425/248
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Obr. 133. Zaloţení a zdění zdiva z tvárnic Liapor

Zdivo z betonových tvárnic s hutným kamenivem
Tyto tvárnice se vyrábějí většinou vibrolisováním z betonu vyšších pevnostních tříd. Mohou
být vylehčeny dutinami nebo některé typy tvárnic mají čtvercové nebo obdélníkové dutiny a
lze je pouţít jako bednící dílce (tzv. „ztracené bednění“) pro vybetonování ţelezobetonové
stěny – jde o kombinaci zděné konstrukce a monolitické betonové technologie. Dalším typem
jsou betonové dutinové tvárnice s průběţnou polystyrénovou vloţkou tl 100 mm, které
dosahují dobré tepelně izolační parametry. Při zdění se pouţívá speciálních rohových tvárnic a
doplňkových dílců pro překlady a věnce. Dutinové betonové tvárnice lze pouţít pro vnitřní
nosné zdivo a jako nosná část vrstvené obvodové konstrukce. Zdění z těchto tvárnic je
obdobné jako zdění z cihelných bloků, pouţívá se vazba buď vazáková, nebo běhounová.

Obr. 134. Vrstvené betonové tvárnice IZO plus
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Obr. 135. Vazba zdiva z dutinových betonových tvárnic, 1 vrstva a 2 vrstva

Obr. 136. Ztracené bednění z dutinových betonových tvárnic

10.2.3 ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
Pórobeton je druh lehkého betonu s jemnozrnnou strukturou vylehčený póry vyplněnými
vzduchem. Rozeznáváme dva typy: plynobeton, který je vyroben z jemnozrnné cementové
malty vylehčené póry vzniklými během autoklávování plynotvornou přísadou a plynosilikáty,
které jsou vyrobeny z jemnozrnné vápenné malty, jinak jejich výroba je obdobná jako u
plynobetonů. Nízká objemová hmotnost pórobetonu umoţňuje výrobu tvárnic větších
rozměrů, které mají výborné tepelně izolační vlastnosti a niţší pracnost. Velmi přesné
rozměry tvárnic umoţňují velmi tenké vrstvy malty (tmele) ve vodorovných spárách, svislé
spáry jsou buď na pero a dráţku nebo u hladkých tvárnic se plnoplošně maltují. Pro snadné
zdění a manipulaci jsou tvarovky opatřeny kapsami. Sesazování tvárnic je na sraz, zdění je s
převazbou podobně jako u jiných tvárnic. Rozměry tvárnic jsou 249x599 (499) x 200, 250,
300, 375, 400 mm.
Výhody: niţší pracnost, výborné tepelně izolační vlastnosti, v případě potřeby atypických
rozměrů lze tvárnice řezat pilou, frézovat dráţky, aj.
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Nevýhody: horší akustické vlastnosti, niţší únosnost – pouze objekty do 4 – 6 podlaţí, velká
nasákavost – nevhodný do trvale vlhkého prostředí – doporučuje se, aby minimální výška
nechráněného obvodového pórobetonového zdiva nad terénem byla 300 mm. Pórobetonové
systémy obsahují také prvky pro příčky, překlady, střešní a stropní panely, schodišťové
stupně, komínové dílce, …atd. U nás nejčastěji pouţívané pórobetonové tvárnice HEBEL –
základní výškový modul 250mm, délkový modul 500mm nebo tvárnice Ytong – výškový
modul 250, délkový 600mm.

Zaloţení zdiva z pórobetonových tvárnic

Postup zdění z pórobetonových tvárnic

Obr. 137. Příklady zdění s pórobetonovými tvárnicemi, zdění příčky, řezání pórobetonu
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10.2.3 ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ
Vápenopískové bloky mají výšku 238 mm, to odpovídá výšce vrstvy 250 mm. Tloušťka loţné
spáry proto je 12 mm. Zařazením systému pero-dráţka na čelní straně bloků se zpravidla
upouští od zamaltování styčných spár. Vápenopískové bloky jsou usazovány na sraz k sobě a
případně vyrovnány pomocí gumového kladívka. Vyzdění je prováděno na vazbu, u výšky
vrstvy 25 cm musí být dodrţen rozměr vyvázání 10 cm, u výšky vrstvy 12,5 cm pak 5 cm.
Vzhledem k přesným rozměrům a vysoké odolnosti se toto zdivo pouţívá pro lícové zdivo
vystavené přímým účinkům povětrnostním vlivům popřípadě vlivům agresivního prostředí.
Mezi dalšími vlastnostmi patří dobré akustické a poţární vlastnosti. Větší bloky jsou
vylehčeny dutinami. Zdivo má však horší tepelně izolační vlastnosti, proto se obvodové
konstrukce kombinují s jinými druhy zdiva nebo je součástí vrstvené konstrukce s tepelně
izolační vrstvou z polystyrénu nebo desek z minerálních vláken.

Obr. 138. Zdivo z vápenopískových tvárnic

10.2.4 ZDIVO S BEDNÍCÍMI PRVKY Z POLYSTYRÉNU A
DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK
Jedná se o ucelený systém ztraceného bednění, které je tvořeno buď třískocementovými nebo
polystyrénovými tvárnicemi. Z tvárnic lze sestavit bednění, které po vylití betonem vytvoří
kompaktní nosnou zeď s oboustrannou tepelnou izolací. Polystyrénové tvárnice jsou
dodávány jako otevřené bloky nebo pravo/levo uzavřené bloky. Tvarovky jsou z
expandovaného polystyrenu se samozhášivou úpravou, které se pomocí speciálního
zámkového systému zasunují do sebe a vytváří tak obvodové stěny a příčky bez pouţití
spojovacích materiálů. Takto postavené ztracené bednění se vyplní betonovou směsí B 25 a
vytvoří kompaktní stěnu s oboustrannou tepelnou a zvukovou izolací bez vzniku tepelných
mostů v konstrukci. Betonování lze provádět strojově za pomocí čerpadla, betonářského sila
nebo ručně. Výhodou systému je snadná montáţ, velmi dobré tepelně technické vlastnosti,
snadná montáţ instalací, komplexnost všech prvků a návazností v systému, minimální
zařízení staveniště.
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Obr. 139. Systém polystyrénových tvárnic – ztracené bednění
Tvárnice z třískocementových tvárnic mají délku v rozmezí 800 – 1000 mm, výška tvárnic je
250 mm. Tvárnice pro obvodovou stěnu mívají uvnitř vrstvu polystyrenu. Stěny tvárnic mají
tloušťku 30 – 40 mm. Z tvárnic se vyskládá stěna s vazbou tak, ţe sloupce betonového jádra
musí probíhat souvisle na celou výšku podlaţí. Po vyskládání 4 vrstev se provede
zabetonování vnitřních prostor tvárnic. Pokud během provádění stěny 1 podlaţí vznikají po
výšce pracovní spáry, je nutno pracovní spáru zajistit trny z betonářské výztuţe. Výhody:
dobré zvukově izolační a tepelně izolační vlastnosti, snadné opracování – lze frézovat, řezat
pilou. Nevýhody: moţnost potenciálních problémů ve vlhkém prostředí.

Obr. 140. Systém ztraceného bednění z třískocementových tvárnic, vyzdívání rohu zdiva

Shrnutí učiva:
1.

Zdivo z keramických tvarovek je tvořeno dutinovými cihelnými bloky větších rozměrů
neţ klasická cihla VF, splňující současné tepelně technické nároky. Výhodou jejich
pouţití je niţší pracnost, lepší tepelně izolační vlastnosti zdiva, dobrá únosnost.

2.

Zdivo z keramických tvarovek se vyzdívá z cihelných bloků pro klasické zdění o výšce
238 mm na normální nebo tepelně izolační maltu nebo z bloků broušených o výšce 249
mm, které se „lepí“ na speciální malty.
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3.

Keramické tvarovky se ve stěně nebo v pilířích převazují. Pro zajištění náleţité vazby
zdiva, musí být svislé spáry mezi jednotlivými cihlami vţdy ve dvou sousedních vrstvách
přesazeny o délku rovnou větší z hodnot: 0,4 x h (h = výška bloku) nebo 50 mm. Pro
cihelné tvárnice typu THERM s výškou 238 mm je tedy minimální délka převázání 95
mm, pro nízké cihly s výškou 155 mm je to 62 mm. Doporučený půdorysný modul
stavby 250 x 250 mm zaručuje u cihel typu THERM délku převazby 125 mm.

4.

Pro zdivo z betonových tvárnic se mohou pouţít tvárnice různých typů s hutným nebo
lehkým kamenivem např. tvárnice ze škvárobetonu, struskobetonu, liaporbetonu aj.
Tvárnice mohou být plné nebo vylehčené dutinami, které se mohou vyplnit tepelně
izolačními materiály (např. perlitem).

5.

Tvárnice z liaporbetonu jsou vyrobeny z expandovaného keramického kameniva a
většinou jsou vylehčeny svislými dutinami. Tvárnice se kladou stranou s uzavřenými
nebo částečně uzavřenými dutinami nahoru, musí být převázány o 0,4 násobek výšky
tvárnice, minimálně však o 40 mm.

6.

Tvárnice s hutným kamenivem se vyrábějí většinou vibrolisováním z betonu vyšších
pevnostních tříd. Mohou být vylehčeny dutinami nebo některé typy tvárnic mají
čtvercové nebo obdélníkové dutiny a lze je pouţít jako bednící dílce (tzv. „ztracené
bednění“) pro vybetonování ţelezobetonové stěny – jde o kombinaci zděné konstrukce a
monolitické betonové technologie.

7.

Pórobeton je druh lehkého betonu s jemnozrnnou strukturou vylehčený póry vyplněnými
vzduchem. Pórobetonové tvárnice se sesazují na sraz, zdění je s převazbou podobně jako
u jiných tvárnic. Rozměry tvárnic jsou 249x599 (499) x 200, 250, 300, 375, 400 mm

8.

Vápenopískové bloky mají výšku 238 mm, to odpovídá výšce vrstvy 250 mm. Vyzdívání
zdiva z vápenopískových bloků je prováděno na vazbu, u výšky vrstvy 25 cm musí být
dodrţen rozměr vyvázání 10 cm, u výšky vrstvy 12,5 cm pak 5 cm.

9.

Zdivo s bednícími prvky z polystyrénu a dřevovláknitých dese vytváří ucelený systém
ztraceného bednění. Z tvárnic lze sestavit bednění, které po vylití betonem vytvoří
kompaktní nosnou zeď s oboustrannou tepelnou izolací.

Otázky a úkoly:
1. Vyjmenujte typy keramických tvarovek.
2. Uveďte hlavní zásady pro zdění s keramickými tvarovkami.
3. Uveďte hlavní zásady pro zdění zdiva z betonových tvárnic.
4. Vyjmenujte výhody a nevýhody zdiva z vápenopískových cihel.
5. Vysvětlete co je ztracené bednění a uveďte praktické příklady.
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10.3 KAMENNÉ A SMÍŠENÉ ZDIVO
Cíle
Po prostudování této kapitoly dokáţete:
1. Popsat zásady zdění kamenného zdiva¨reţného z lomového kamene, kyklopského
zdiva, řádkového zdiva, haklíkového zdiva, kvádrového zdiva a zdiva smíšeného
včetně bezpečnosti práce při zdění kamenného zdiva.
Toto zdivo se vyskytuje jiţ jen v individuální výstavbě jako základové konstrukce, ohradních
a opěrných zdí, estetické kamenné konstrukce v reprezentativních budovách popřípadě při
rekonstrukcích historických budov. Toto zdivo se má velkou ţivotnost, estetickou kvalitu,
odolnost proti vlhku a povětrnosti, velkou pevnost v tlaku, ale také velkou pracnost, značné
náklady na dopravu a opracování kamene.
Nejčastěji se pouţívá lomového kamene o velikosti nejméně 150 mm. Z neopracovaného
nebo opracovaného kamene – kopáků (hrubě opracovaný kámen) a haklíků (hrubě
opracovaný hranol) se provádí tzv. reţné zdivo. Nejčastěji se pouţívala ţula, pískovec, opuka,
rula aj. Kamenné zdivo se vyzdívá na vápenocementovou nebo cementovou maltu.
Zásady zdění kamenného zdiva:
Očištění kamene od prachu, hlíny a ostatních nečistot.
Navlhčit všechny kameny vodou.
Kaţdý kámen musí být plně uloţen v maltě.
Loţná i styčná spára je široká 15 – 40 mm.
Vazbu zdiva zajistíme haklíky uloţenou na celou šíři stěny pro tloušťku zdiva 450 –
600 mm (tzv. vazáky), svislá styčná spára nesmí nikde procházet více neţ dvěma
vrstvami, styčné spáry mezi kameny nesmí být průběţné.
Dutiny mezi velkými kameny vyplníme menšími.
Vícevrstvý kámen nesmí být poloţen tak, aby jednotlivé vrstvy byly uloţeny
vodorovně.
Zdivo musí být tvořeno z kamene minimální velikosti zrna 150 mm a sokl minimálně
200 mm.
Malta při zdění musí ustupovat o asi 30 mm za hranu kamene, tyto spáry se po
vyzdění celé konstrukce dospárovávají cementovou maltou.
Podle způsobu opracování a pouţité vazby rozlišujeme:
Zdivo z lomového kamene.
Zdivo řádkové (kopákové).
Zdivo kyklopské.
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Zdivo kvádrové.

10.3.1 REŽNÉ ZDIVO Z LOMOVÉHO KAMENE
Pouţívá se na základy, sokly. Tvar lomového kamene určeného pro soklové zdivo je
nepravidelného tvaru s jednou nebo dvěma plochami lomově vyrovnanými. Vazba zdiva je
zajištěna prostřednictvím vazáků, které u zdí tlustých 450 aţ 600 mm procházejí celou stěnou.
V další vrstvě se vazáky umístí nad běhouny spodní vrstvy. Do líce zdiva se ukládají vţdy
větší kameny a střed se vyplní kameny menšími. Nároţí a ostění oken a dveří se vyzdívá z
pravidelných částečně opracovaných kamenů, aby se navzájem převazovaly a byly dobře
zavázány do navazujícího zdiva. Tyto kameny musí mít vodorovné loţné ploch a pravoúhlé
hrany.

Obr. 141. Zdivo z lomového kamene

Obr. 142. Vazba pravoúhlého nároţí zdi z lomového kamene

10.3.2 KYKLOPSKÉ ZDIVO
Tvar lomového kamene pro kyklopské zdivo je nepravidelný s jednou lomově rovnou (lícní)
plochou tak, aby se daly upravovat do šestiúhelníků nebo jiných mnohoúhelníků. Toto zdivo
se pouţívá především jako lícové z estetických důvodů, na konstrukce soklů, opěrných a
nábřeţních zdí. Kyklopské zdivo se vyznačuje stykováním tří spár o šířce 20 – 40 mm v
jednom místě. Kameny pro kyklopské zdivo se dodávají v tloušťkách 200 aţ 300 mm. Šířka a
výška kamene se pohybuje v rozmezí 250 aţ 600 mm. Zdí se na maltu vápenocementovou
nebo cementovou.
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Obr. 143. Kyklopské zdivo

10.3.3 ŘÁDKOVÉ ZDIVO
Toto zdivo se vyzdívá z hrubých nebo čistých kopáků stejné výšky v jedné vrstvě. U hrubého
řádkového zdiva jsou loţné i styčné spáry 20 aţ 40 mm široké, u čistého řádkového zdiva z
čistých opracovaných kopáků jsou spáry 10 aţ 15 mm. Čisté kopáky mají lícní plochu čistě
špicovanou, nebo s bosovanou. Obvodové hrany jsou navzájem kolmé.

Obr. 144. Řádkové zdivo hrubé

Obr. 145. Řádkové zdivo čisté

10.3.4 HAKLÍKOVÉ ZDIVO
Jde o svisle provazované řádkové zdivo z hrubých nebo čistých haklíků. Svislé kameny jsou
na výšku dvou nebo tří vrstev. Hrubé haklíky se od neupravených liší tvarem lícní plochy. Ta
je téměř pravoúhlá se zhruba kolmými vodorovnými a svislými plochami. Lícní plocha je
čistě špicovaná s bosáţí, můţe být také řezaná rámovou pilou. Loţné a styčné spáry jsou
hrubě špicované.
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Obr. 146. Haklíkové zdivo

10.3.5 ZDIVO KVÁDROVÉ
U tohoto zdiva jsou kameny opracované do přesných rozměrů. Kvádry z kamene se kladou
podle prováděcích kamenických výkresů a spojují se MC nebo pomocí skobek z nerez oceli.
Spáry zdiva jsou pravidelné o tloušťce 15 aţ 20 mm. Zdivo se pouţívá u monumentálních
staveb (památníků apod.) nebo jako obkladové zdivo vstupů, soklů a při rekonstrukcích.

10.3.6 SMÍŠENÉ ZDIVO
Dřívější stavbaři často kombinovali při zdění zdí různé materiály. Nejčastější kombinace byly
kameny a cihly, kdy na vnitřním líci se pouţívaly cihly a tím se vytvářel vhodný rovný
podklad pro omítky a také se zlepšily stavebně fyzikální vlastnosti stěn. Pro zajištění lepšího
provázání se zdivo prokládalo vrstvami z cihel (řetězy). Mezi další kombinace patří kámen a
beton, beton a cihla a kámen – beton – cihla.

Obr. 147. Smíšené zdivo – různé kombinace kámen a cihla, cihla a beton
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Bezpečnost práce při zdění:
Zednické práce musí být prováděny tak, aby neohroţovaly obsluhu strojů pro přípravu
malty, ani pracovníky, kteří provádějí další činnosti na stavbě.
Materiál určený ke zdění musí být uloţen minimálně 60 cm od pracovního prostoru
určeného ke zdění.
Zdění jednotlivých částí konstrukce musí být realizováno tak, aby nedošlo ke ztrátě
stability budované konstrukce.
Zdění pilířů a sloupů musí probíhat s technologickými přestávkami k vytvrzení
maltových loţí tak, aby nedošlo k porušení spodní části sloupu.
Pohybovat se po stropech a konstrukcích z tenkostěnných materiálů je zakázáno,
pokud nejsou zabezpečeny proti jejich poškození a aby nedošlo k propadnutí
zaměstnance konstrukcí.
Shrnutí učiva:
1. Reţné zdivo z lomového se pouţívá na základy, sokly. Vazba zdiva je zajištěna
prostřednictvím vazáků, které u zdí tlustých 450 aţ 600 mm procházejí celou stěnou.
2. Tvar lomového kamene pro kyklopské zdivo je nepravidelný s jednou lomově rovnou
(lícní) plochou tak, aby se daly upravovat do šestiúhelníků nebo jiných mnohoúhelníků.
Toto zdivo se pouţívá především jako lícové z estetických důvodů, na konstrukce soklů,
opěrných a nábřeţních zdí.
3. Řádkové zdivo se vyzdívá z hrubých nebo čistých kopáků stejné výšky v jedné vrstvě.
4. Haklíkové zdivo je svisle provazované řádkové zdivo z hrubých nebo čistých haklíků.
Svislé kameny jsou na výšku dvou nebo tří vrstev.
5. U kvádrového zdiva jsou kameny opracované do přesných rozměrů. Kvádry z kamene se
kladou podle prováděcích kamenických výkresů a spojují se MC nebo pomocí skobek z
nerez oceli.
6. Nejčastější kombinace byly kameny a cihly, kdy na vnitřním líci se pouţívaly cihly a tím
se vytvářel vhodný rovný podklad pro omítky a také se zlepšily stavebně fyzikální
vlastnosti stěn. Pro zajištění lepšího provázání se zdivo prokládalo vrstvami z cihel
(řetězy). Mezi další kombinace patří kámen a beton, beton a cihla a kámen – beton – cihla.
Otázky a úkoly:
1. Vyjmenujte výhody a nevýhody kamenného zdiva.
2. Popište zásady zdění kamenného zdiva.
3. Uveďte druhy kamenného zdiva.
4. Uveďte praktické příklady pouţití jednotlivých druhů kamenného zdiva.
5. Uveďte zásady BOZP při zdění.

164

Vědomostní test
1. Komunikace pro pěší na staveništi musí mít min. šířku:
a) 0,50 m
b) 0,75 m
c) 1,00 m
2. Při zasaţení pracovníka elektrickým proudem je nutno:
a) ihned zavolat odpovědného pracovníka
b) vypnout proud, přerušit kontakt mezi postiţeným a elektrickým vodičem
c) vypnout proud, přerušit kontakt mezi postiţeným a elektrickým vodičem a
poskytnout první pomoc
3. Pěnové hasicí přístroje se pouţívají na:
a) hašení pevných látek
b) hašení zařízení pod napětím
c) hašení hořlavých kapalin
4. Inţenýrské stavitelství zahrnuje:
a) stavbu mostů a pozemních komunikací
b) hydromeliorace
c) stavbu továrních hal
5. HSV zahrnuje:
a) hrubou stavbu
b) dokončovací stavební práce
c) technické zařízení budov
6. Do prací spojených s technickým zabezpečením staveb patří:
a) malířské práce
b) topenářské práce
c) podlahářské práce
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7. Základním prvkem skeletového konstrukčního systému je:
a) plošný prvek
b) stěna
c) tyčový prvek
8. Kamenný skelet s lomenými oblouky patří do:
a) Renesance
b) Gotiky
c) Baroka
9. Základní rozměrová jednotka - MODUL M je:
a) 100 mm
b) 200 mm
c) 50 mm
10. Skladebné rozměry prvku jsou:
a) skutečně dosaţené rozměry prvku
b) teoretické rozměry prvku včetně příslušné části spáry
c) teoretické rozměry prvku, při nulových odchylkách
11. Hadicová vodováha se pouţívá:
a) k určování svislé roviny
b) k určování vodorovné roviny na větší vzdálenosti
c) prodluţuje se jí přiloţená vodováha
12. Lopatové rypadlo je:
a) kontinuální dobývací stroj
b) speciální stroj na těţbu z vody
c) těţící stroj s cyklickým způsobem práce
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13. Skrejpry:
a) rozpojují, těţí, převáţí a ukládají zeminu
b) hutní zeminu
c) převáţí zeminu
14. Stavební jáma je:
a) výkop hluboký více jako 2 m
b) jáma, ve které se betonují základy
c) výkop, jehoţ délka a šířka je větší neţ 2 m.
15. Základy přenášejí do základové půdy:
a) tíhu spodní stavby
b) tíhu celého objektu včetně sil, které na něj působí
c) tíhu celého objektu bez ohledu na síly, které na objekt působí
16. Pojem „lavička“ značí:
a) měřickou značku
b) dřevěnou konstrukci určenou k paţení výkopu
c) dřevěnou konstrukci určenou k zajištění svahu
17. Kaţdé zdivo musí být řádně:
a) kotveno do sousedního zdiva
b) kotveno v rozích a u okenních otvorů
c) provázáno ve vrstvách nad sebou z ¼ cihly
18. Vazák je:
a) je cihla uloţená napříč, kolmo k podélné hraně zdi
b je cihla poloţená delší stranou rovnoběţně s hranou zdi
c) je cihla ukončující klenbu
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19. Zděním za nízkých teplot se rozumí:
a) pracovat při teplotě niţší neţ – 5° C
b) pracovat při průměr. denní teplotě niţší neţ +5° C nebo při poklesu teploty pod 0° C
c) pracovat při teplotě vzduchu trvale niţším neţ -1° C
20. Kamenné řádkové zdivo je:
a) svisle provazované zdivo z hrubých nebo čistých haklíků
b) zdivo z kamene opracovaného do šestiúhelníků nebo jiných mnohoúhelníků
c) zdivo vyzděné z hrubých nebo čistých kopáků stejné výšky v jedné vrstvě

Klíč k testu:
1b, 2c, 3c, 4a, 5a, 6b, 7c, 8b, 9a, 10b, 11b, 12c, 13a, 14c, 15b, 16a, 17c, 18a, 19b, 20c.
Vyhodnocení testu:
Za kaţdou správnou odpověď si započtěte 1 bod, za chybnou odpověď 0 bodů. Součtem
získaných bodů získáváte své hodnocení. Pokud jste správně odpověděli na alespoň 13
otázek, jsou Vaše znalosti dostatečné, prospěli jste.

Tabulka klasifikace testu
Klasifikace

Neprospěl

Prospěl

Počet bodů

0 aţ 12

13 aţ 20
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Glosář
1. Angldozer – je stroj pro zemní práce – boční shrnovač.
2. Automíchač a autodomíchávač – jsou stroje pro dopravu a výrobu betonové směsi.
3. Baroko – stavební sloh 17. a větší části 18. století, jehoţ stavby se vyznačují
dynamičností rozvlněných tvarů a bohatým pročleněním fasád.
4. Bednění – dává předepsaný tvar budoucí betonové konstrukci.
5. Běhoun – je cihla poloţená delší stranou rovnoběţně s hranou zdi.
6. Běhounová vazba – je sloţena pouze z běhounů, které se převazují o ½ cihly.
7. Buldozer je stroj pro zemní práce – čelní shrnovač, jehoţ úhel řezu lze měnit.
8. Byzantský sloh – vzniká kolem oblasti dnešního Balkánského poloostrovu a kolem
Černého moře v 5 století n. l.
9. Dolmeny – typická forma megalitických staveb pochází většinou z mladší aţ pozdní
doby kamenné.
10. Dopravníky – stroje pro dopravu sypkého, zrnitého a kusového materiálu.
11. Dórský stavební sloh – je nejstarší antický stavební sloh, vyznačující se monumentální
střízlivostí a jednoduchostí.
12. Elektromotor – se skládá z pohyblivé části rotoru (kotvy), která se otáčí ve vinutí
statoru.
13. Funkcionalismus – je architektonický sloh, který lze shrnout jednou větou – forma
následuje funkci. Směr vrcholil ve 20. – 50. letech 20. století.
14. Gotika – trvala od 12 do 15 století. Základem gotické architektury byl kamenný skelet
s lomenými oblouky, ţebrovou klenbou a opěrným systémem zdí vyvedených mimo
vnitřní prostor.
15. Grejdr – je traktorový stroj pro zemní páce, jehoţ základním pracovním zařízením je
radlice umístěná mezi předními a zadními koly
16. Hadicová vodováha – je průsvitná hadice zcela naplněná vodou. Kdyţ se oba konce
hadice zdvihnou, je vodní hladina na obou koncích ve stejné výši.
17. Haklíky – hrubě opracované kamenné hranoly.
18. Hlavní stavební výroba (HSV) – staví hrubou stavbu.
19. Holandská vazba – v jedné vazbě jsou samé vazáky, v druhé se pravidelně střídají
vazáky a běhouny.
20. Jeřáby – jsou stroje, které zvedají, přemisťují a spouštějí břemena zavěšená na laně.
21. Jónský sloh – antický stavební sloh, který vznikl a rozšířil se především v řeckých
městech Malé Asie. Hlavice sloupu má tvarově zajímavější se spirálovitým zdobením.
22. Keramické tvarovky – jedná se o dutinové cihelné bloky větších rozměrů neţ klasická
cihla VF, splňující současné tepelně technické nároky.
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23. Kesony – jsou ţelezobetonové nebo ocelové skříňové konstrukce pouţívané k
hlubinnému zakládání.
24. Klasicismus a empír – slohové období v letech 1780 – 1830. Stavitelé v tomto období
opět začali stavět v antickém klasickém stylu.
25. Konstrukční systém – je celek sloţený ze vzájemně propojených nosných
konstrukčních prvků a systémů, které spolu vzájemně spolupůsobí při přenosu
zatíţení.
26. Konstruktivismus – stavební směr, který zdůrazňoval technickou dokonalost a krásu
hmoty, účelnost stavby – 20. století.
27. Kopáky – hrubě opracované kameny.
28. Korintský sloh – vzniká kolem roku 450 př. n. l. Hlavice sloupů jsou velmi bohatě
zdobené, zdobené jsou ta římsy.
29. Kromlechy – stavby kultovních míst a hrobů, ke kterým se pouţívaly velké kamenné
bloky (megality) – doba kamenná.
30. Kříţová vazba – liší se od polokříţové vazby tím, ţe spáry v běhounových vrstvách
jsou navzájem posunuty o ½ cihly.
31. Kubismus – vycházel z tvaru krychle, jejíţ geometrické tvary měly dodat stavbě
působivost. Směr vrcholil ve 20. letech 20. století.
32. Kyklopské zdivo – je zdivo z kamene ve tvaru šestiúhelníků nebo jiných
mnohoúhelníků.
33. Liaporbetonové tvárnice – jsou vyrobeny z expandovaného keramického kameniva a
většinou jsou vylehčeny svislými dutinami.
34. Loţná plocha zdícího prvku – horní nebo dolní plocha zdícího prvku při jeho
zamýšleném uloţení ve zdivu.
35. Loţná spára – vrstva malty mezi loţnými plochami zdících prvků.
36. Malta – směs anorganických pojiv, kameniva a vody, včetně přísad a příměsí, jestliţe
se vyţadují.
37. Malta pro tenké spáry – návrhová malta pro zdění ve spárách tloušťky menší neţ 3
mm.
38. Mastaba – je nadzemní stavba z cihel, která byla pouţívána jako hrobka vládnoucích
vrstev ve starověkém Egyptě.
39. Míchačka – stroj, který se pouţívá k výrobě malt a betonu.
40. Modulová – koordinace ve výstavbě uvádí v soulad skladební rozměry objektů,
konstrukcí a prvků s dohodnutými rozměrovými jednotkami tzv. moduly.
41. Motorové vozíky a dampry – jsou to motorová vozidla se sklápěcí korbou.
42. Ohýbačky – jsou stroje pro tvarování nastříhané betonářské oceli do poţadovaného
tvaru.
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43. Paţení, roubení – zajišťuje stěny výkopu, stavební jámy proti sesutí.
44. Piloty – jsou plošné základové prvky, které přenášejí zatíţení od sloupů, podpěr a
pilířů do základové spáry.
45. Polokříţová vazba – je to vazba, u které se střídají vazákové a běhounové vrstvy, takţe
v kaţdé vrstvě se cihly překrývají v příčném směru o ½ cihly a v podélném směru o ¼
cihly.
46. Polská vazba – v obou vrstvách se pravidelně střídají vazáky a běhouny.
47. Prostý základ – je základ, který má stejnou šířku jako stěna nad základem.
48. Průvlak – je to vodorovný nosník, který přebírá zatíţení stěny nebo stropu a přenáší
ho na stěny, podpěry nebo sloupy.
49. Příčná spára – styčná maltová spára kolmá k loţné ploše i k líci stěny.
50. Přidruţená stavební výroba (PSV) – dodává na stavby práce speciální a dokončovací.
51. Pyramida – je jehlanovitá stavba. Egyptské pyramidy jsou nejstaršími stavbami.
52. Renesanční sloh – se ve stavebnictví pouţíval od 14. do 17. století, inspiroval se
antickými stavbami.
53. Respirátory – osobní ochranná pomůcka ochraňující dýchací orgány při práci v
prašném prostředí.
54. Rokoko – stavební a umělecký sloh 18 století pocházející z Francie. Hlavními znaky
rokoka jsou křivky ve tvaru mušlí, sloţité ozdobné prvky s různými motivy aj.
55. Románský sloh – vzniká kolem roku 900 – 1100 př. n. l. ve slovanských a německých
oblastech Evropy.
56. Romantismus – stavební sloh, který se vyvíjí souběţně s pozdním klasicismem. Stavby
měly romantický vzhled, stavitelé hledali inspiraci v gotických stavbách a jiných
historických slozích.
57. Rovnačky – jsou stroje pro vyrovnávání betonářské oceli.
58. Rýpadlo – stroj pro zemní práce, základní nástroj lopata, ale mohou být různé další
nástroje např. korečky.
59. Římská architektura – významné římské stavby vznikaly v období od roku 200 př. n. l.
do přibliţně 300 n. l.
60. Secese – sloh v období konce 19. a počátku 20. stol. Hlavní snahou v tomto období
bylo odtrhnout se od historizujících slohů a začít prosazovat vlastní styl se svéráznými
ornamenty (např. stylizované květy), prostorností a zdánlivou beztíţností.
61. Skrejpr – je traktorový stroj pro zemní práce stroj, jehoţ hlavní pracovní částí je korba
s břitem a výtlačnou deskou.
62. Sokl – část domu mezi povrchem terénu a přízemím. Sokl tvoří nejčastěji přechod
mezi suterénem a přízemím.
63. Spárování – úprava maltové spáry zejména u reţného zdiva.
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64. Stavební jáma – je vykopávka pod úrovní přilehlého terénu se svislými nebo šikmými
stěnami, min. rozměr na povrchu je 2 x 2 m a hloubka není převládající rozměr.
65. Stavební objekt (budova) – je prostorově, plošně nebo směrově ucelená technicky
samostatná část stavby, schopná samostatného provozu.
66. Stavební rýha – je výkop vyhloubený pod úrovní okolního terénu o půdorysné šířce do
2,0 m, maximální hloubka je1,6 m a délka je převládajícím rozměrem.
67. Staveništěm – se rozumí místo, na kterém se provádí stavba nebo udrţovací práce.
68. Stříhačky – jsou stroje pro stříhání betonářské oceli.
69. Superkonstrukce – jsou dvoustupňové konstrukce staveb, které mají malý počet
základních mohutných nosných konstrukcí (primární konstrukce), na nichţ leţí nebo
jsou zavěšeny lehké, subtilní konstrukce podlaţí (sekundární konstrukce).
70. Šachta – je výkop vyhloubený pod úrovní okolního terénu o půdorysné ploše do 36,0
m2.
71. Šachtové pilíře – jsou válcové nebo hranolová tělesa slouţící k hlubinnému zakládání.
72. Štětové stěny – zajišťují stěny výkopu, stavební jámy proti sesutí pomocí ocelových
štětovnic.
73. Tiltdozer – je stroj pro zemní práce – shrnovač, který má moţnost pootočení radlice
okolo horizontální osy.
74. Typizace – je základem zprůmyslnění stavební výroby, protoţe zabezpečuje opakované
pouţití podkladů pro objekty, konstrukce, prvky, pracovní a výrobní postupy.
75. Uliční čára – hranice mezi regulovanou parcelou a veřejným prostranstvím případně
veřejným komunikačním prostorem.
76. Unifikace – je výběr a sjednocení rozměrů stavebních objektů a prvků.
77. Vápenopískové cihly – zdicí prvky z vápna a převáţně křemičitého kameniva (písku),
které jsou po promísení sloţek lisováním a vibrací zformovány, zhutněny a pod tlakem
páry vytvrzen.
78. Vazák – je cihla uloţená napříč, kolmo k podélné hraně zdi.
79. Vazáková vazba – je sloţena pouze z vazáků, které se převazují o ¼ cihly.
80. Vazba zdiva – pravidelné uspořádání zdících prvků ve zdivu, zaručující jejich
spolupůsobení.
81. Vazníky – jsou nosníky, které se pouţívají k zastřešení velkých ploch kde není moţno
zbudovat střední podpory.
82. Vibrátory – stroje na zhutňování betonu.
83. Vrtací soupravy – jsou stroje, které se pouţívají při geologických průzkumech k
zjišťování sloţení půdy, k vrtání studní, otvorů pro piloty aj.
84. Výkop – zemina získaná vybagrováním při výkopových pracích na stavebních jámách
a při výkopech pro potrubní vedení je následně odhrnuta do stran nebo odvezena.
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85. Základ stavby – konstrukce, která přenáší zatíţení stavbou na základovou půdu
86. Základová konstrukce – konstrukční prvek zajišťující přenos zatíţení stavbou do
základové půdy.
87. Základová spára – je úroveň, na které spočívá základ stavby na základové půdě.
88. Základové pásy a rošty – jedná se o souvislé konstrukce pod průběţnými stěnami nebo
pod jednotlivými sloupy.
89. Základové patky – jsou plošné základové prvky, které přenášejí zatíţení od sloupů,
podpěr a pilířů do základové spáry.
90. Základové studny – jsou válcová dutá tělesa, která jsou zhotovena z betonových
skruţí, dole opatřená břitem.
91. Zdivo – seskupení zdících prvků uloţených podle stanoveného uspořádání a spojených
maltou.
92. Zemní práce – zahrnují soubor činností, které se podílejí na vytváření zemních
konstrukcí.
93. Zhutňování – je technologický proces, při kterém se záměrně zvyšuje objemová
hmotnost zeminy, působením statického nebo dynamického zatíţení. Pouţívají se k
němu různé zhutňovací stroje – válce, desky aj.
94. Zvedáky, kladkostroje a stavební vrátky – jsou stroje, které zvedají těţká břemena ve
svislém směru.
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