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POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I - úloha čtvrtá

Stěnové konstrukce - zděné

Cíle a předmět čtvrté úlohy jsou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve skriptech
Cvičení I na straně F 73 až 82 pod označením „4.úloha …“ Jejich samostatné studium je součástí čtvrtého cvičení.
kamenné zdivo pojené vápennou maltou z hradeb Kašperku

← zdivo z pálených cihel
pojené maltou
zdivo
z keramických
tvárnic →

aktualizováno: září 2008

tepelně izolační
tvárnice

REŽNÉ
omítka

A3

A4
cihly obyčejné

cihly lícové

cihly lícové

interiér

cihly obyčejné

A2

spárované - režné

exteriér

A1

omítané - nespárované

OMÍTANÉ

Zděné stěny obvodového pláště členění: F skripta Cvičení , kap. 3.4., str. 38-48
Jednoplášťové zdi
A - jednovrstvé
§ z nosného zdiva (A1)
§ z nosného zdiva lícovaného (A3)
§ z nosného tepelně izolačního zdiva (A2)
§ z lícového a obyčejného zdiva (smíšená zeď) (A4)
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spára styčná

Dvouplášťové zdi
C - dvouvrstvé
D - třívrstvé

vzduchová mezera

exteriér

C1

B1

B2

§ s tepelnou izolací vnitřní
(B3)
§ s mezerou – větrané (C1)
§ bez mezery (C2)
§ s tepelnou izolací a mezerou – větrané (D1)
§ s tepelnou izolací, bez mezery (D2)
interiér

C2

B3

parotěsná
zábrana
sádrokartonové
desky

vzduchová
mezera

Jednoplášťové zdi
B - dvouvrstvé
§ s tepelnou izolací venkovní (B1)
§ s tepelnou izolací vnitřní
(B2)

omítka

REŽNÉ

povrchová úprava plnící i funkci parozábrany
(vodonepropustný nátěr, stěrka, apod.)

OMÍTANÉ

spára ložná

D1

D2

nerezavějící spony
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é připevnění venkovního pláště
na nosné roštové konstrukci ê
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Vlastní cvičení se zabývá především jednoplášťovými, jednovrstvými stěnami z cihel plných
(CP) a informuje o dalších typech zděných stěnových konstrukcí. Vlastní náplň spočívá v:
• v rozkreslení dvou detailů vazby zdiva zadaných vyučujícím (A - nároží, B - spojení obvodové stěny a střední nosné zdi, C - ostění
okna, D - ostění dveří ve vnitřní nosné zdi)
• v navržení železobetonových prefabrikovaných překladů nad stavebními otvory v nosných zdech s nadpražím hladkým. Varianty: okenní rám:
a) na vnějším líci,
b) ve třetině stěny;
c) ve střední nosné zdi
bez výplně.

é kontaktní zateplování talířovými hmoždinkami è
aktualizováno: září 2008
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v.r.c.

omítka
vnitřní

součtová (výrobní) kóta

v.r.c.

styčné
spáry

koordinační rozměr

v.r.c.
10

omítka
vnější

25

e

10

Vypracování detailů vazby zdiva
měřítko zobrazovaného detailu
Detailní zobrazování používáme v případě nutnosti sdělit (předepsat) podrobnou úpravu používaných prvků, způsob jejich spojování, návaznost, když toto není možno postihnout v běžném
měřítku 1:50. Měřítka pro detaily vybíráme z
rozsahu od 1:25 až do 1:1. (více F str.73 čl.4.1.1.)
Vazebné detaily budou v měřítku 1:10 až 1:5.
vztah podrobnosti a celku
Podrobnost se vztahuje ke stavebnímu výkresu
(půdorysu 1:50 následující úlohy).

Stěnové konstrukce - zděné

15
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i
• stavební výkres:
koordinační rozměry
• podrobnost (detail): základní ( výrobní rozměry prvku)+hlavní koordinační
rozměry
Orientačně se umístění podrobnosti ve stavebním výkrese (1:50)
orámuje tenkou plnou čárou (kružnicí, oválem, čtvercem, obdélníkem); podrobnost je pak přerušený, neukončený výsek celku
(způsoby vymezení
F obr.95 a 96 skript)
v.r.c. = výrobní rozměr cihly =
= 290 x 140 x 65 mm …pro detail
koordinační (skladebný) rozměr cihly =
= 300 x 150 x 75 mm
… pro výkres 1:50
modulová koordinace prvků
(více F přednášky, kap. 4.1.4. a obr.74 až 75 skript)
aktualizováno: září 2008
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ZEĎ

OKNO
5

M otvoru-okna
LIŠTA

15

5

15

10

15

300

OKNO

10

CIHLA

5

290

5

5

5

TĚSNÍCÍ
PE PROFIL

5

290

300

300

300

20

25

5
25

skladebný rozměr stěny

Ve výkresech o měřítcích 1:50,
1:100 apod. se kreslí a kótují
jednotlivé rozměry stavebních
prvků ve skladebných (koordinačních) rozměrech !!
10

ZEĎ

výrobní rozměr stěny

skladebný rozměr otvorové výplně
i skladebný rozměr otvoru

290

5

20

výrobní rozměr otvorové výplně
výrobní rozměr otvoru

75

skladebný rozměr stěny

5

15

5

výrobní rozměr stěny

ZEĎ

15

20

M stěny

Stěnové konstrukce - zděné

65
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Zobrazení skladby stavebních prvků
Stavební prvky se k sobě skládají s určitými odstupy - spárami. Jde o spáry: maltové či zálivkové – toleranční - dilatační mezi prvky větších rozměrů. Všechny tyto mezery se ve výkresech podrobností (detailech) kótují jako doplňky
k základním rozměrům přilehlých prvků (F obr.95b a 97 skript)
spára styčná
Zobrazení a kótování podrobnosti nároží nebo propojení dvou stěn
F obr.112 skript, poznámky z přednášky postup F str.80 skript:
keramické
• vynesení modulových koordinačních přímek; tence čerchovaně
tvárnice
• vkreslení, do koordinačních ploch jednotlivých zdících prvků;
tence, plně / čárkovaně
• odstup cihel od modulové přímky ± 5 mm → tl. spáry 10 mm
• kreslíme dvě vrstvy rozlišené graficky (plně / čárkovaně)
• označení zlomkových prvků správnými symboly (F obr.101 skript)
• omítka v místnosti tl.15 mm, na fasádě tl.25 mm (od líce cihel).
• při kótování podrobnosti se postupně uvádí:
• základní rozměry zdících prvků, spár a omítek
pojivo
• koordinační rozměr zdi (převzatý z půdorysu 1:50)
spára ložná
(malta)
• celkovou tloušťku omítnuté zdi
• popis zdiva: charakteristika zdícího prvku (materiál, provedení apod.), výrobní rozměr, pevnost, druh pojiva
(malty)!, jeho pevnost. Např.: cihla plná (CP), pevnost
celá cihla
1/4 cihla
½ cihla,
P10, na maltu vápenocementovou (MVC), pevnosti M10
čtvrtka
půlka
Základní pravidla cihelné vazby zdiva
Procvičují se na dvou na sobě ležících vrstvách platí:
3/4 cihla,
dlouhá půlka, pásek
• každá vrstva musí být přesně vodorovná a musí votříčtvrtka
dorovně probíhat všemi stěnami budovy
dlouhá tříčtvrtka,
• styčné spáry (příčné i podélné) v bezprostředně soutříčtvrteční
pásek
sedících vrstvách se nesmějí krýt, minimální odstup
činí ¼ délky zdícího prvku (cihly)
Běžná vazba v uzlových místech zdi (nároží, T na• je třeba použít maximum celých zdících prvků
pojení) se řeší pomocí zlomků cihelného formátu ↑
(F obr.101 skript, poznámky z přednášky)
aktualizováno: září 2008
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Jednomodulové zdi: vazba při
ukončení zdiva (ostění okenního
či dveřního otvoru)

Stěnové konstrukce - zděné

běhouny

ostění

1M

vazáky

½ cihly

≥ 1/4 délky

běhouny

pásek

pohled

¾ cihly

ostění

2M

vazáky

2M

půdorys

Dvoumodulové zdi: vazba ukončení stěny při zdivu
a) režném
b) omítaném

aktualizováno: září 2008
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Třímodulové zdi:
základní vazba
vazáky

3M

běhouny
½ š = ¼ dl.

různé vazby ukončení při zdivu
a) režném ↓
ostění

vazáky
běhouny

¾ cihly
b) omítaném ↓

¾ pásek

¾ cihly
aktualizováno: září 2008
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140

120

2M

Řešení návazností (propojení)
třímodulových (450, 375 mm) a dvoumodulových (300, 250 mm) zděných cihelných stěn:
2M
2M
3M
Mo
65
Mm
65

290

245

aktualizováno: září 2008

375

450

2:2:3

b/2

b

300

t - b b/2

b/2

t

250

3M

b

300

250

Vazba z tvárnic
… je jednodušší než cihelná, nutno respektovat některé zvláštnosti:
keramické tvárnice mají
jednoznačně stanovenu
orientaci ve zdi (dutiny
podélně s lícem) a způsob vyplňování spár
maltou (vzduchové kanálky v ložné spáře, zálivka svislých drážek)

2M

3M

2M
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Návrh překladů nad stavebními otvory
kámen

incké stavby v Tambomachayi, oblast Cuzka, Peru

režné zdivo
přibrušované klenáky
(dosti pracné)

50

Lví brána, Mykény, Řecko

≤ 20 mm

cementová malta

obětní chrám v Machu Picchu, Peru

10 mm

cihla

výška klenby =
= tloušťce zdi
≤ 5 mm
1200; 1500
aktualizováno: září 2008
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ocelí vyztužené překlady: cihelný

pásková ocel
3 x 30 mm

tvárnicový:

Ve 4. úloze se procvičují překlady ze železobetonových prefabrikátů !
K poznání cihelného typu překladu (rekonstrukce starších budov) lze
využít výklad z přednášky a pokyny ze skript (F odst. 4.3.1. na str.81,
vč. obr. 113 – 117)

třmínky
∅ 5,5

tahová výztuž
∅ 10

železobetonový prefabrikovaný překlad

aktualizováno: září 2008
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překlady ze železobetonových prefabrikátů
Překladové prefabrikáty ze železobetonu mají hranolovitý tvar a kladou
se přes otvory buďto samostatně (příčky 150 mm) nebo častěji v sestavách. Jejich průřezové rozměry umožňují skladby podle tlouštěk zdí
(F tab.11, str.84 skript). Překlady rozlišujeme podle: modulu a tloušťky zdi
(Mo = 150, Mm = 125 mm); zatížení (od stropů nebo jen od parapetů)
prefabrikát s tepelnou izolací se umísťuje tak, aby izolační
vrstva byla co nejblíže okennímu rámu.Zobrazení
b
příkladů sestav prefabrikovaných překladů
(F obr.121, str.84 skript).
Ln – světlost otvoru
u – uložení prvku
L – délka prefabrikátu
h – výška p.
b – šířka p.
chybně - vzniká tzv.
"tepelný most"

u

h
Ln
L
u
trochu lepší:

u = 0,10 ÷ 0,15 Ln
zatížení
stropem

správně:

exteriér
aktualizováno: září 2008

prochlazování

exteriér
140

interiér

20

interiér

140

215

50

zobrazená schémata nemají ambici výkresu podrobností sloužícího realizaci stavby !!!
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zobrazení ve výkrese
Překlady nad stavebními otvory v nosných zdech a příčkách tl.150 mm budou znázorněny ve výkrese půdorysu
1:50 (výstup následující úlohy č.5)
• pomocí sklopeného průřezu tenkými plnými čarami (F kap.4.1.5. obr.100, str.75 skript a tab.č.10 Označování průřezů na
str.76-77). Pro přehlednost se může půdorys okna nebo dveří v tomto místě přerušit. Uložení překladu na zdi se
zakreslí jen tence čerchovaně se dvěma tečkami nebo tence čárkovaně (F obr.122, str.85 skript).
délka překladu

8

7
+2,400

• druh překladových prvků se může specifikovat:
• připsáním jejich značek a počtu k příslušnému otvoru (F
obr.122 a,c, str.85 skript).
• nebo lze sestavu označit čísly
v kroužku s odkazem na specifikaci prefabrikátů (F obr.122
b, 123 str.85 skript).
Ve cvičení bude použit druhý způsob - označení čísly v kroužku s
odkazem na přehlednou tabulku
umístěnou na výkres (F obr.123 a,
str.85 skript).
Zatím nakreslit jen grafiku, text se
vyplní na základě vypracování následující úlohy
č.5

světlá šířka otvoru
sv.výška otvoru (výška parapetu)

ƒ
‚
•

RZP 3 / 180

OZNAČENÍ
VE VÝKRESE

TYPOVÉ
OZNAČENÍ

RZP 1 / 180
RZP 3 / 10

NOSNÍK OBDÉLNÍKOVÉHO
PRŮŘEZU
NOSNÍK ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU S TEPELNOU IZOLACÍ
NOSNÍK ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU
NÁZEV

délka uložení
překladu
relativní výška
nadpraží

140 x 215 x 1790

10

140 x 140 x 1790

7

140 x 140 x 1790

14
POČET

ROZMĚRY mm

SPECIFIKACE PŘEKLADOVÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ
aktualizováno: září 2008
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L

Zadání:
typu: X. X. X. X

B

G

N

F

C

E

J

D

M

H

K

I

detaily provazování
nosných stěn
detaily ostění

A

aktualizováno: září 2008

detaily osazení
překladů (řezy)
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Rozvržení a obsah výkresu: Rozmístit dva detaily (1:5) zadané části zdiva do levé části
výkresu (F vzorový výkres). Další detail bude cca uprostřed horní poloviny výkresu,
řez s překlady napravo. Nad zobrazeními
umístit příslušné nadpisy (výška 7 mm)
NÁROŽÍ, PŘIPOJENÍ STŘEDNÍ A OBVODOVÉ STĚNY, OSTĚNÍ OKNA,
OSTĚNÍ DVEŘÍ, apod.. V pravé dolní části bude umístěna tabulka se specifikací
překladových prefabrikátů zobrazených v
detailu.
Písmo:
kolmé !!, nikoli šikmé, velikost podle
druhu popisu, např. rozpiska - 3 nebo 5
mm, hlavní nadpisy: 7 mm, odpovídá měřítku 1:50. (F str. 8 - 9).
rozpiska: rozměry a umístění (F str. 8), vyplnění: školní rok: 2008 - 2009, číslo výkresu: č.v. 4, obsah výkresu: ZDĚNÉ
KONSTRUKCE A PŘEKLADY, kruh: A
1.4 (1.5), jméno a příjmení.
Závěrečné pokyny
Čtvrtá úloha bude rozpracována ve škole, dokončena v rámci domácí přípravy. Kresba
tužkou, popis perem, tuší.
Příště: 5.úloha : Návrh zděného domu - kreslení
půdorysu
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