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Pozemní stavitelství I – cvičení; úloha první

Zobrazování a kótování, značení hmot a zařiz. předměrů

Část A : Zobrazování a kótování ve stavebních výkresech
Cíle a předmět první
části druhé úlohy jsou
včetně vysvětlujících
poznámek, postupů, příkladů a vyobrazení popsány ve skriptech Cvičení I, (str.F
19 až 34). Jejich studium je
součástí prvního cvičení.

pohled

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I - úloha první
řez

objekt

půdorys

detail

Smysl první části úlohy
spočívá v rozkreslení objektu,
zadaného v podobě perspektivní skici, do třech zobrazení:
1) pohledu,
2) půdorysu a
3) řezu
(v pořadí podle obtížnosti) …
včetně správného okótování a základního popisu.

řez

tabulky
prvků

půdorys

aktualizováno: září 2018

pohled
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Nejdůležitější výkresy pro zobrazení stavební části návrhu jednoduché stavby (rodinného domu) ↓
Snad pouze k výkresu krovu (tj. nosných prvků konstrukce střechy)
chybí ještě výkres vlastní střechy (pohled shora na krytinu, oplechování, vystupující prvky, otvory, průlezy a jejich výplně apod.).

půdorysna

střecha
krov

boční
průčelí
bokorysna
Obecně k tématu
kreslením pohledu zobrazujeme vnější tvar objektu (budovy), jedná se o pravoúhlý
průmět jeho průčelí na nárysnu nebo bokorysnu (F skripta str. 20)
výkresy krovu či střechy jsou pohledy shora, tedy pravoúhlý průměr na půdorysnu:
aktualizováno: září 2018

nárysna

přední
průčelí
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aktualizováno: září 2018

víceramenné
schodiště

dveře v
příčce

běžně cca 1/3
výšky podlaží,
nebo 1 m
nízká
příčka

Vodorovný řez se ve stavebních výkresech nazývá půdorys (F str. 19). Jde o průmět části objektu (podlaží) seřízlého
vodorovnou rovinou vč. všeho
co je vidět pod seříznutím a
současně náleží zobrazovanému podlaží - na půdorysnu.
Výšková úroveň seříznutí není
všude stejná - platí, že prochází v dolní třetině výšky podlaží,
většinou asi metr nad podlahou
půdorysná
a posouvá se aby:
rovina
§ proťala okenní a dveřní otvory
§ neprotínala svislé konstrukce, které nedosahují
ke stropu (zábradlí, parapet, nízké příčky)
§ proťala výstupní (nejvyšší) rameno schodiště
daného podlaží (nad mezipodestami)
§ neprotínala vodorovné desky, prostupy aj.
řezová
Svislý řez je průmět části objekrovina
tu seřízlého svislou řezovou rovinou a všeho za ní na nárysnu
(bokorysnu). Zajišťuje především zobrazení
výškových vztahů konstrukcí (F str. 20). Poloha
seříznutí preferuje důležitá místa konstrukce,
vyhýbá se ojedinělým či zavádějícím prvkům !

Zobrazování a kótování, značení hmot a zařiz. předměrů

okna

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

!! ne !!
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Zobrazovací prostředky
Čáry platí ČSN ISO 128-23 Čáry na výkresech ve stavebnictví
§ dle tloušťky: tenké, tlusté, velmi tlusté (poměr 1 : 2 : 4 až 1 :
3 : 6), zřetelný rozdíl nezbytný.
pozor ! .. „tlustá“ čára = široká čára ! .. nikoli vytlačená
§ dle souvislosti: plné-souvislé; přerušované - čárkované, čerchované (s 1 nebo 2 tečkami), tečkované
§ dle účelu: zobrazovací, kótovací, odkazové, značení hmot,
řezových rovin (více F tabulka č.4, str. 23 skript)
Obecné zásady zobrazování půdorysů a řezů v
podlažních objektech:
Veškeré viditelné hrany konstrukcí podlaží zobrazovaného nebo bezprostředně nižšího se kreslí - souvislými čarami tlustými
… z nich velmi tlustě se při absenci šrafování zvýrazňují rozhraní, kde zobrazovací rovina protíná hmotu (zdivo, beton,
dřevo apod.) a přechází do volného prostoru či naopak
tvary ostatních konstrukcí, jež je potřeba zobrazit a konstrukčně náleží zobrazovanému podlaží, ale jsou zakryté hmotou nebo leží v půdoryse nad zobrazovací rovinou se kreslí
čarami tlustými přerušovanými: nad: čerchovaně se 2 tečkami,
osy prvků: čerchovně s 1 tečkou, zakryté hmotou: čárkovaně
ve výkresech podrobností (detailech – 1:10, 1:5 a větších) se
většinou od zvýrazňování hranic hmot a prostoru upouští
Zvýraznění velmi tlustými čárami se provádí rozšířením tlusté do vnitřku obrysu řezové plochy. (viz obrázek → )
Čárkované a čerchované čáry: stejně dlouhé čáry, mezery i
tečky, poměr mezer a čar asi 1 : 4. Křížení čárkami. → )
Zadání: za tlustou čáru lze v úlohách považovat šířku 0,5 mm
aktualizováno: září 2018

Zobrazování a kótování, značení hmot a zařiz. předměrů

tenká
tlustá
velmi tlustá
souvislá, plná
přerušované:
čárkovaná
čerchovaná – 1 tečka
čerchovaná – 2 tečky
tečkovaná

správně ↑
nesprávně →
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Splývá-li více čar různých druhů v jednu, upřednostňujeme v následném pořadí:
1. řezové či viditelné hrany (čára plná tlustá - tenká),
2. zakryté hrany (čárkovaná),
3. hrany nad (čerchovaná se 2 tečkami),
pozor ! .. ve starších vydáních skript nesprávně !
4. řezové roviny (velmi tlustá, čerchovaná s 1 tečkou),
5. osy souměrnosti (tenká, čerchovaná s1 tečkou),
6. vynášecí, kótovací, odkazové čáry (plné tenké).
(více F str. 21-23 skript)

kótování
Udává délkové rozměry a polohu nakreslených
stavebních objektů.
Z výkresu není možné odměřovat! Pouze kótou
(cifrou) vepsaný údaj o rozměru je směrodatný
(nabývá právní platnost) a jako takový se stává závazným dokladem. (Schválený, orazítkovaný a
signovaný projekt se stává úřední listinou !!)
Kótovací systém má být:
§ přehledný:
číslice se mají snadno vyhledávat i ve složité kresbě
§ úplný:
§ úsporný:
§ logický:

aktualizováno: září 2018

všechny rozměry mají být číselně udané - nic nelze
dopočítávat, jen číst
kóty se nemají zbytečně opakovat
z hlediska polohy kótovaných prvků v prostoru i postupu výstavby
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Kótovací čáry: (F str.24-25, vzorový výkres), odstupy, mezery, prodlužování, hraničící znaménka
Řazení kót řetězcové; podle účelu: celkové (součtové) kóty; dílčí, hlavní koordinační (modulové); úsekové, podrobné; dodatečné podrobné; kóty místností a stěn. Vně výkresu: všechny hrany, které jsou z venku viditelné, dovnitř
kóty konstrukce a prostory uvnitř. Kreslí se tenkou souvislou čárou (tabulka 1 ČSN ISO 128-23 Typy čar a jejich použití)
prodloužení kótovací čáry o 2 mm
bez prodloužení
dodatečné, podrobné kóty

mezera 2 mm

odstup
15 mm

kóty stěn a jejich
vzdáleností
(u malých staveb)

vynášecí čára

45°

dodatečné, podrobné kóty
úsekové, podrobné kóty

dál po 8 mm

3,5 mm

hraničící úsečka
kótovací čára

aktualizováno: září 2018

kóty stěn a jejich vzdáleností
(nevejdou-li se dovnitř)
dílčí, hlavní koordinační (modulové) kóty
celkové (součtové) kóty
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± 0,000

+ 12,600

6.

- v půdorysu

2.

4.

- na odkazové čáře

300

Psaní kót v půdorysu a svislém řezu: (F str. 26-27) přesnost na milimetry, výška v 1:50 cca 2,5 mm a 1 mm nad
kót.čáru (lze i pod - střídavě), uprostřed, rovnoběžně, nesmí být přerušena jinou čárou. Kótování součinem. Čitelnost
zdola a zprava.
nesprávně
300
vedle sebe –
300
300
300
300
.. cifry splývají 150 150 150 150 150
prostřídaně - 150
150
150
300
cifry nesmí být ničím přeškrtnuty
nesprávně
… čitelnější
150
150
násobná 5x 150
jsou-li stejné hodnoty
Relativní výškové kóty: (F str. 27-28) relace ke vztažné rosoučtová 750
vině = úroveň ± 0,000 podlaha 1.N.P. určené nadmořskou
ve skriptech bývá nesprávně:
5x 150 = 750
80
výškou. Roviny do rámečku, hrany na odkazové čáře, v
řezech a pohledech na šipkové (rýsované) značce (kach1.
ně, žabce apod.). Spodní úrovně i obrácenou značkou.
Kótování křivek: (F str. 28-29) Kótování obrazu prostorového útvaru (trojrozměrné zobrazení – 3D): (F str. 29-30)
3.
Postupné a oddělené kótování:
HRANA
Kótování rela- VODOROVNÁ
a) nosných stěn 1.- 4., staví se nejdřív
(zlom)
PLOCHA
tivních výšek
+ 12,600
b) příček 5.- 7., dělají se dlouho po nich
± 0,000 = + 354,15 m
a tím i místností v půdorysu
- v řezu
n.m.

5.
v půdorysu se rovněž kótují
výšky otvorů ve stěnách :
parapet = stěna pod otvorem; není-li (dveře) – kóta
se neuvádí !
aktualizováno: září 2018

šířka otvoru

7.

výška otvoru (výška parapetu)
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Grafické zadání první části druhé úlohy:
Téma:
zobrazení a okótování zadaného objektu pomocí předního pohledu, půdorysu a řezu (v měř.1:50)
Prameny: druhá kapitola ve skriptech (Cvičení I F str. 19-34) 2. úloha: Zobrazování a kótování
Rozpiska: rozměry a umístění (F str. 8), vyplnění: školní rok: 2018-2019 číslo výkresu: č.v. 1, název výkresu:
ZOBRAZOVÁNÍ A KÓTOVÁNÍ, kruh: A 1.x, jméno a příjmení.
Zadání perspektivně
zobrazeného objektu:

skutečná výška okna

§ sestava závazná dle grafické
předlohy
§ rozměry převzít buď odměřením z kresby (měř.1:50
v rovině xz), zaokrouhlením
na 50 mm; hloubkové (y)
rozměry proporcionálním
odhadem či vlastní úvahou:
- parapet výš. 900 mm
- dveře 1000/2100 mm
- okno 1500/1500 mm
- schod 150/300 mm
- zábradlí v. 1000 mm
- strop tloušťka 200 mm
- tlustá stěna 300 mm
- tenká stěna 150 mm
apod.)

z
y

x

Druhá úloha bude rozpracována ve škole, dokončena v rámci domácí přípravy. Kresba tužkou, popis (písmena,
číslice) perem, tuší. Zadání je součást výkresu - doložit při konzultacích !
aktualizováno: září 2018
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Postup práce:
podle tabulky ve skriptech Cvičení I (F str. 30-31)
§ kresba pohledu (nárysu) (F obr.36), m.1:50 - tlusté plné čáry, nezvýrazněné, bez skrytých hran, kótují se pouze relativní výšky hlavních úrovní: plocha podlahy ± 0,000, horní líc stropu, plocha okolní (terén); nadpis POHLED
§ kreslení půdorysu, (F obr.11, 37), m.1:50 - viditelné hrany tlustou souvislou čárou, obrysy řezových ploch (styk
hmoty a prostoru) velmi tlustou, n e š r a f o v a t hmoty!, hrany nad zobrazovací rovinou tlustě čerchovaně se 2
tečkami; kótování horizontální: tloušťky a vzdálenosti stěn, otvory a bloky hmoty mezi nimi (úsekové kóty), skutečné výšky otvorů vč. parapetů; celkové (součtové) kóty; relativní výškové kóty půdorysu (v rámečcích) podlaha
a „terén“ mimo objekt, nesměšovat kóty stěn s prvky podlahovými či stropní deskou; vyznačení svislé řezové
roviny s ozn. X-X‘; nadpis PŮDORYS
§ svislý řez (F obr.39), m.1:50, uvědomit si a vyznačit průběh zadané svislé
řezové roviny a směr pohledu na pozadí ( → šipka) - viditelné hrany tlustou plnou čárou, obrysy řezových
ploch (styk hmoty a vzduchu) velmi
tlustou, rozměry přenášíme z pohledu
(výškové) a z půdorysu; kótování jen
svislé, ze strany z níž jsou hrany kótovaných úseků viditelné, psaní zprava, nadpis ŔEZ X-X‘
§ vypracování popisového pole
(viz.výše), ořezání výkresového listu
na formát A3

aktualizováno: září 2018
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§ 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).

C‘

Umístění roviny řezu:
řez příčný,
polovina:
E‘
levá
pravá
doleva
A-A
C-C
doprava B-B
D-D
dozadu
pohled

C

D

A

polovina objektu
levá ↔ pravá

B‘

aktualizováno: září 2018

D

E

B

A‘

Přibližná poloha zadávaných rovin řezu (F str. 32 skript):

řez
podélný

E-E

… takto stanovenou polohu dále upřesní požadavek aby rovina procházela, nachází-li se
tam: otvorem, stupni v podlaze či jinou tvarovou zvláštností..,
nikoli však pilířem, nevelkým prostupem,
v podélné ose stěn nebo jiným osamělým či
zavádějícím prvkem ..!!
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KÓTOVÁNÍ PŮDORYSU - logika a postup:

1

celková šířka a délka objektu

rozměry svislých nosných i nenosných
konstrukcí (zdí) a prvků (otvorů) v nich
umístěných

2

3

rozměry vodorovných konstrukcí (podlah)
a prvků v nich umístěných (schodů)

4

rozměry vodorovných
konstrukcí (stropu)

2

pokračování obrázku vlevo

3
1

3

3

2
4
2

2

2

3

3

4

1
aktualizováno: září 2018
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kótování konstrukcí v řezu:

půdorys

správné kótování

Zásady:
§ kótovací čáry se umísťují z té strany, odkud
jsou hrany kótovaných úseků viditelné
§ nejdříve se kótují objekty jako celek, následně až potom jejich tvarové úpravy
aktualizováno: září 2018

správné kótování

chybné kótování

postradatelné
kótování

chybné kótování

§ tvary hmot, které jsou řezem proťaté, se kótují povinně,
ostatní dle hloubky zpracování zbývající dokumentace
§ kótování horizontálních vzdáleností nemá v řezu co
pohledávat
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Část B - Označování stavebních hmot
Je normalizováno dle ČSN 01 3420 Výkresy pozemních
staveb - Kreslení výkresů stavební části.
Příslušný materiál, protnutý řezovou rovinou, se ve stavebních výkresech vyjadřuje vzhledem k reprodukčním technikám zpravidla grafickými značkami, zřídka barevně. Přehled lze nalézt F v tabulce č. 2 na str. 11-13 skript.
1,5 mm

Šrafování se rýsuje (!) tenkými (dle ČSN tlustými) čárami pomocí pravítka. Vlnovky, kroužky, tečkování a texturu dřeva lze kreslit ručně. Základní sklon šraf má 45° či
135°, hustota šraf se řídí měřítkem. Pro obraz v měřítku
1:50 je vzdálenost rovnoběžek asi 1,5 mm.
Pro zjednodušení a úsporu práce v půdorysu se převládající druh zdiva nešrafuje, plocha se ponechává prázdná.
Zadání pro domácí práci:
dle následujících názvů materiálů a připojených obrázků
vyhledat v normě či skriptech platný způsob označení příslušného materiálu a graficky jej správně zobrazit:

aktualizováno: září 2018

barevné pojednávání hmot

45°
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zdivo s pevností nízkou
střední

?
?

vysokou

?
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beton bez výztuže
lehký
železový
aktualizováno: září 2018

Zobrazování a kótování, značení hmot a zařiz. předměrů

?
?
?
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chladnička

Část C - Označování zařizovacích předmětů
Jedná se o zařízení do staveb tzv. z a b u d o v a n á , tj. s objektem pevně spojená prostřednictvím instalací, (trubních či
kabelových rozvodů), odkouření, zazdění, zakotvení ap.
Přehled zmiňovaných předmětů je v normě:
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů
stavební části
V oddíle č.8 Kreslení zařizovacích předmětů, zejména pak
tabulce č.6 ZP zdravotních instalací, pro vytápění a elektrická
zařízení
Zakreslují se do půdorysů převážně tenkými (tlustými) čárami formou zjednodušených schémat, ve skutečném rozměru modifikovaném měřítkem výkresu. Poloha předmětů ani jejich rozměry se n e k ó t u j í ! (viz. čl. 8.2 normy)

výlevka
lokální
topidlo
na
pevná
paliva

mísící
baterie
s ruční
sprchou

pračka

mraznička

zásobníkový
ohřívač vody

myčka nádobí

Zadání pro domácí práci:
dle názvů a připojených obrázků zařizovacích předmětů na následujících stránkách
vyhledat v normě či skriptech (F tab.3 na str. 15-17 skript, vydání 2005) platný způsob
označení příslušného předmětu a graficky, v měřítku 1:50, jej správně zobrazit.
Rozměry předmětu standardních parametrů (žádné extrémní úchylky) zjistit v typologii staveb, ve stavebních tabulkách, katalozích dodavatelů či vlastním měřením.
Zakreslit ve skladebných rozměrech, tj. změřené hodnoty zaokrouhlit na celé násobky 50 mm!

aktualizováno: září 2018
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Zobrazování a kótování, značení hmot a zařiz. předměrů

vana
s mísící
baterií
a ruční
sprchou

?
záchodová
mísa

?
umývadlo
s výtokovým ventilem
pozor, to není zápachová uzavírka odtoku
aktualizováno: září 2018

se
zadní
nádrží

?
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Zobrazování a kótování, značení hmot a zařiz. předměrů

dřez v pracovní desce
kuchyňské linky,

s mísící baterií

sporák
kuchyňský

?
aktualizováno: září 2018
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?
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(v nice zdi)
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Pozemní stavitelství I – cvičení; úloha druhá

Stěnové konstrukce – zděné, výkresy podrobností

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I - úloha druhá
Cíle a předmět druhé 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 tohoto cvičení.

Stěnové konstrukce – zděné, překlady, kreslení detailů

kamenné zdivo pojené vápennou maltou z hradeb Kašperku

← zdivo z pálených cihel
pojené maltou

tepelně izolační
tvárnice

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)

REŽNÉ

zdivo
z keramických
tvárnic →

Co vidíte nejsou dětské omalovánky!! Schémata mají funkci didaktickou a nelze je v dané úpravě převzít jako stavebně technický detail! Nutno promyslet a upravit do řádné podoby!
aktualizováno: září 2018
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Jednoplášťové zdi
B - dvouvrstvé
§ s tepelnou izolací venkovní (B1)
§ s tepelnou izolací vnitřní (B2)

Stěnové konstrukce – zděné, výkresy podrobností

REŽNÉ

B1

B2

§ s TI vnitřní (B3)

součinitel prostupu tepla stěnou: UN = 1 / RN [W.m-2.K-1]
tepelný odpor: RN = ∑ i=1…n di / λi = d1/λ1 + d2/λ2 +...+ dn/λn

spára ložná

spára styčná

d … tloušťka vrstvy v metrech [m]
λ … normová výpočtová hodnota součinitele teplotní vodivosti materiálu té vrstvy [W.m-1.K-1]
1 … n započítávají se vrstvy od vnitřního povrchu až k větrané
mezeře či venkovnímu líci

B3

MÉNĚ VHODNÉ, TAKŘKA NEVHODNÉ

OMÍTANÉ

Pozemní stavitelství I – cvičení; úloha druhá

omítka

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

parotěsná
zábrana
sádrokartonové
desky

Poznámka:
úprava souvrství s vnitřní
parotěsnou zábranou se
příliš neosvědčila, lepší je
volit materiály s nízkým
difusním odporem a počítat s přirozeným odvětráním vlhkosti.
Co vidíte nejsou dětské omalovánky!! Schémata mají funkci didaktickou a nelze je v dané úpravě převzít jako stavebně technický detail! Nutno promyslet a upravit do řádné podoby!
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připevnění venkovního pláště
na nosné roštové konstrukci
větraná mezera

C1

exteriér
OMÍTANÉ

Stěnové konstrukce – zděné, výkresy podrobností

C2

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

Pozemní stavitelství I – cvičení; úloha druhá

MÉNĚ VHODNÉ,
TAKŘKA NEVHODNÉ

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

interiér
REŽNÉ

Dvouplášťové zdi
C - dvouvrstvé § s mezerou – větrané (C1)
§ bez mezery (C2)
D - třívrstvé
§ s tepelnou izolací a mezerou
– větrané (D1)
§ s tepelnou izolací, bez mezery
- nevětrané (D2)

D1

D2

větraná
mezera

nerezové spony

Co vidíte nejsou dětské omalovánky!! Schémata mají funkci didaktickou a nelze je v dané úpravě převzít jako stavebně technický detail! Nutno promyslet a upravit do řádné podoby!
aktualizováno: září 2018
strana 1.2.3

Stěnové konstrukce – zděné, výkresy podrobností

Vypracování detailů vazby zdiva

v.r.c.

omítka
vnitřní

součtová (výrobní) kóta

v.r.c.

styčné
spáry

koordinační rozměr

v.r.c.
10

omítka
vnější

10

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.)
Detaily vazeb budou nejlépe v měřítku 1:10.
vztah podrobnosti a celku
Podrobnost se vztahuje ke stavebnímu výkresu
(půdorysu 1:50 následující úlohy).

e
25

Pozemní stavitelství I – cvičení; úloha druhá

15

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

i
se kótuje koordinačními rozměry
základními (výrobními) rozměry prvku +
hlavními koordinačními 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
• stavební výkres:
• podrobnost (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)
Co vidíte nejsou dětské omalovánky!! Schémata mají funkci didaktickou a nelze je v dané úpravě převzít jako stavebně technický detail! Nutno promyslet a upravit do řádné podoby!
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ZEĎ

OKNO
5

výrobní rozměr stěny
skladebný rozměr stěny

290

300

10
OKNO

5

TĚSNÍCÍ PE PROFIL
či PU MONT. PĚNA

300

5

290

10

CIHLA

POJIVO, MALTA
300

5

290
OMÍTKA

5
300

20

25

5
25

skladebný rozměr stěny

skladebný rozměr otvorové výplně
i skladebný rozměr otvoru

Ve výkresech o měřítcích 1:50, 1:100
apod. se kreslí a kótují velikosti stavebních prvků v rozměrech skladebných
(koordinačních)!! V detailech o měřítcích 1:20, 1:10, 1:5, 1:2 a větších se
spíše užívají rozměry výrobní!

5
ZEĎ

výrobní rozměr stěny

75

5

15

15

20

výrobní rozměr otvorové výplně
výrobní rozměr otvoru

5

LIŠTA

10

15

5

15

5

M otvoru-okna

ZEĎ

15

20

M stěny

Stěnové konstrukce – zděné, výkresy podrobností

65

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

Co vidíte nejsou dětské omalovánky!! Schémata mají funkci didaktickou a nelze je v dané úpravě převzít jako stavebně technický detail! Nutno promyslet a upravit do řádné podoby!
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Pozemní stavitelství I – cvičení; úloha druhá

Stěnové konstrukce – zděné, výkresy podrobností

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)
Základní pravidla cihelné vazby zdiva
Procvičují se na dvou na sobě ležících vrstvách a platí:
spára styčná
• ložná spára musí být přesně vodorovná a musí probíhat
všemi stěnovými bloky stále ve stejné výškové úrovni
keramické
• styčné spáry (příčné i podélné) v bezprostředně sousedítvárnice
cích vrstvách nesmí být nad sebou, (krýt se) minimální
odstup činí ¼ délky zdícího prvku (cihly)
• vazba užívá jen nezbytné minimum zlomkových zdících
prvků (F snížení pracnosti a spotřeby materiálu)
Zobrazení a kótování podrobnosti nároží či propojení dvou stěn
pojivo
spára ložná
F obr.112 skript, poznámky z přednášky postup F str.80 skript:
(malta)
• vynesení modulových koordinačních přímek; tence čerchovaně
• vkreslení, do koordinačních ploch, jednotlivých zdících prvků;
tence, plně / čárkovaně
½ cihla,
• odstup cihel od modulové přímky ± 5 mm → tl. spáry 10 mm
půlka
celá cihla
• kreslí se dvě vrstvy rozlišené graficky (plně / čárkovaně)
1/4 cihla
• označení zlomkových prvků správnými symboly (F obr.101 skript)
čtvrtka
• omítka v místnosti tl.15 mm, na fasádě tl.25 mm (od líce cihel).
3/4 cihla,
• při kótování podrobnosti se postupně uvádí:
dlouhá půlka, pásek
tříčtvrtka
• základní rozměry zdících prvků, spár a omítek
• koordinační rozměr zdi (převzatý z půdorysu 1:50)
dlouhá tříčtvrtka
• celkovou tloušťku omítnuté zdi
tříčtvrteční pásek
popis zdiva: charakteristika zdícího prvku (materiál, proveBěžná vazba v uzlových místech
dení apod.), výrobní rozměr, pevnost, druh pojiva (malty)!,
jeho pevnost. Např.: cihla plná (CP), pevnost P10, na maltu zdi (nároží, T napojení) se řeší pomocí zlomků cihelného formátu ↑(F obr.101 skript, poznámky z přednášky)
vápenocementovou (MVC), pevnosti M10
Co vidíte nejsou dětské omalovánky!! Schémata mají funkci didaktickou a nelze je v dané úpravě převzít jako stavebně technický detail! Nutno promyslet a upravit do řádné podoby!
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≥ 1/4 délky

2M

vazáky

2M

Dvoumodulové zdi: vazba ukončení stěny ostěním

¾ cihly

ostění

½ cihly

Stěnové konstrukce – zděné, výkresy podrobností

pásek

pohled

ostění

1M

Jednomodulové zdi: vazba při
ukončení zdiva (ostění okenního
či dveřního otvoru)
běhouny

půdorys

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

různé vazby ukončení při zdivu
a) režném ↓

3M

vazáky
běhouny

ostění

Třímodulové zdi:
základní vazba

½š=¼
vazáky
¾ pásek

¾ cihly

běhouny

b) omítaném
¾ cihly
Co vidíte nejsou dětské omalovánky!! Schémata mají funkci didaktickou a nelze je v dané úpravě převzít jako stavebně technický detail! Nutno promyslet a upravit do řádné podoby!
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Stěnové konstrukce – zděné, výkresy podrobností

140

115

2M

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

CDm

290

113

240
240
2M

3M

115

375

… tak takto, přátelé,
rozhodně ne !

250
b

250
b/2

t

2:2:3

3M

Vazba z tvárnic
je jednodušší než cihelná, nutno respektovat některé zvlášnosti: 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

Co vidíte nejsou dětské omalovánky!! Schémata mají funkci didaktickou a nelze je v dané úpravě převzít jako stavebně technický detail! Nutno promyslet a upravit do řádné podoby!
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Návrh překladů nad stavebními otvory
kámen

obětní chrám, Machu Pichu, Peru

režné zdivo
přibrušované klenáky
(dosti pracné)

50

Lví brána, Mykény, Řecko

≤ 20 mm

cementová malta

obytný dům v Káthmandú, Nepál

10 mm

cihla

výška klenby =
= tloušťce zdi
≤ 5 mm
1200; 1500
Co vidíte nejsou dětské omalovánky!! Schémata mají funkci didaktickou a nelze je v dané úpravě převzít jako stavebně technický detail! Nutno promyslet a upravit do řádné podoby!
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Stěnové konstrukce – zděné, výkresy podrobností

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
h
u – uložení prvku
Ln
L – délka prefabrikátu
L
h – výška p.
b – šířka p.
u
u = 0,10 ÷ 0,15 Ln
chybně - vzniká tzv.
trochu lepší:
"tepelný most"
OMÍTKA

u

prochlazování

140

140

75

65

65

215

225

10

65
10

PR3

VRUT OCEL.V 60/6 POZINK.
DO HMOŽD. H-65, PLAST

PR1

15
POLYURETANOVÁ
MONTÁŽNÍ PĚNA

TEPELNĚ IZOLAČNÍ
VLOŽKA Z PĚNOVÉHO
POLYSTYRÉNU tl. 50 mm

interiér
exteriér

PR2

25

140

150

VENKOVNÍ
TL. 25 MM,
ŠKRÁBANÝ
BŘIZOLIT

75

10

75

10

10

ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH, CP
290x140x65 mm, M 10, P 10

KOTEVNÍ PÁSEK Z
OCELI 2/18/230 mm

140

140
10

25
VRUT OCEL.
50/5 MM

440

140
10

+ 2,400
OMÍTKA VNITRNI
TL. 15 MM,
VAPENOCEMNTOVÁ
ŠTUKOVÁ

15
RÁM OKNA, DŘEVĚNÉHO, JEDNODUCHÉHO 1500 x 1500 mm

Co vidíte nejsou dětské omalovánky!! Schémata mají funkci didaktickou a nelze je v dané úpravě převzít jako stavebně technický detail! Nutno promyslet a upravit do řádné podoby!
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Stěnové konstrukce – zděné, výkresy podrobností

zobrazení ve výkrese
Překlady nad stavebními otvory v nosných zdech a příčkách tl.150 mm lze znázorňovat v půdorysech měř. 1:50:
• 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

PR8

PR7

+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).
Popíší se pouze prvky použité
v detailu, světlou šířku otvoru volte
mezi 1200
až 1800
mm.

světlá šířka otvoru
světlá výška otvoru (výška parapetu)

délka uložení
překladu
relativní výška
nadpraží

příklad tabulky se záhlavím dole (pro umístění nad popisový rámeček) - položky přibývají nahoru

PR 8

RZP 3 / 180

PR 7

RZP 1 / 180

PR 7

RZP 3 / 10

OZNAČENÍ
VE VÝKRESE

TYPOVÉ
OZNAČENÍ

NOSNÍK SE ZVÝŠENOU ÚNOSNOSTÍ OBDÉLNÉHO PRŮŘEZU
NOSNÍK ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU S TEPELNOU IZOLACÍ
NOSNÍK S BĚŽNOU ÚNOSNOSTÍ
ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU
NÁZEV, SPECIFIKACE

140 x 215 x 1790

10

140 x 140 x 1790

7

140 x 140 x 1790

14

ROZMĚRY mm

POČET

SPECIFIKACE PŘEKLADOVÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ
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Překlady p ó r o b e t o n o v é
Prvky průřezu U, délky 250-500 mm se kladou na bednění, zmonolitní se výztuží a litým betonem. Prvky hranolové
jsou vyztuženy ocelovou sítí. Tepelné mosty se odstraní tepelnou izolací ePS, případně věncovkou o výšce stropu.

omítka vnitřní
vápenná štuková

200

pletivo
Rabitz
rozměr
… mm

strop Ytong tvořený
nosníky a vložkami
Ekonom

tepelně izolační desky ePS tl. 50 mm

250

stropní konstrukci nutno
před dosažením úplné
pevnosti betonu podepřít
v těsné blízkosti stěny

50

pórobetonový překlad
tvaru U, 295x245x490
mm, Ytong
krycí lišta na omítce 20/50

kotev.trn Turbo ∅ 8/100 mm
montážní polyuretanová pěna PUR

50

300
375

okenní rám 1500 x 1500 mm
z modifikovaného PVC

Kotevní trn
turbošroub

tepelně izolační desky ePS tl. 50 mm
sklovláknitá
tkanina
tl. 2 mm

ocel.průvlak.kotva
∅ 8 / 120 mm
montážní polyuretanová pěna PUR

železobetonový věnec
vyztužený ∅ ocelí
10216
podlaha plovoucí
omítka vnitřní
vápenná štuková
strop Ytong tvořený
nosníky filigrán a
vložkami Klasik

pórobetonový překlad
tvaru 370x245x .. mm,
Ytong
ocelová armovací
síť ∅ 6 mm

25

podlaha 100 mm

omítka venkovní
vápenocementová

zdivo z pórobetonových tvárnic
Ytong 370x245x245 mm na tepelně izolační maltu
omítka venkovní
pórobetonová
škrábaný břizolit
věncovka Ytong
495x197x70 mm

200

železobetonový věnec vyztužený armaturou Roxor

250

zdivo z pórobetonových tvárnic
Ytong 370x245x245 mm na MV

dřevěná krycí lišta 20/50 mm

75

50
250
375

okenní rám 1500 x 1500 mm
z lepených dřevěných lamel

ocelová
průvlaková
kotva
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Překlady k e r a m o b e t o n o v é (F obr.171 str.111)
mají průřez 70 x 238 mm, délky 1000 - 3250 mm po 250 mm. Stojaté prvky se
řadí vedle sebe podle tloušťky stěny. Keramické věncovky se přizpůsobují výšce
stropu. Ležaté prvky jsou rozměru 115 či 145 mm x 71 mm, délek 750-3000 mm
více: http://wienerberger.cz/fakta/porotherm-překlady
stať: Technický list překladu POROTHERM 23,8

Porotherm
překlad 23,8
tepelná izolace pPS

MVC 10

60

nosník
FERT

17
235

12
238

věnec

12

250

250

250

věncovka
23,5 mm

MVC
4x překlad 23,8x71 mm
stropní konstrukce
5x 75 mm
železobeton
uložení
Porotherm
překlady
11,5 a 14,5

délka překladu
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Překlady t r a v e r z o v é
(F obr.175,176 str.112) Tvary nosníků ⊥ L I П
lze použít u větších rozpětí ve spojení s traverzovým
stropem, uložení asi 1/10 světlosti otvoru. Orientační
výška nosníku nezatíženého stropem: h1 = 0,03 Ln +
35, zatíženého h2 = 0,04 Ln + 80 [mm]. Úroveň nadpraží
lze konstrukčními úpravami měnit.
Cihelné překlady (<2 m) se
vyztužují ocelovými úhelníky
Ocelový válcovaný nosník nebo T průřezy. Spodní
traverza
příruba se obalí pletivem
a omítne tlustší omítkou.
zdivo z cihel plných CP
290x14x65 mm na MVC

Stěnové konstrukce – zděné, výkresy podrobností

Pro standardní kotvení rámů plastových oken se používají
přibližně tři způsoby:
a) Kotevní trny – tzv. „Turbošrouby“.
Výhody: rychlost provedení, přesnost fixace.
Nevýhody: Zamezení dilatace rámu otvorové výplně, perforace rámu a často i výztuhy, riziko vnesení vlhkosti do rámu.

b) Kotevní pásky.
Umožňují dilataci. Při zapravení
ostění nutno pamatovat na
zapravení pásků.

c) Rámové hmoždinky
Na starých dřevěných rámech
se lze setkat s lavičníky.
kotevní pásek

podlaha

tepelně
izolační
desky ePS
ocelový
válcovaný
profil П č. ..
montážní
polyuretanová
pěna PUR
okenní rám

keramobetonový
traverzový
strop

věnec

stropnice
Hurdis

lavičník

ocelový válcovaný
profil П č. .., Ι č. ..
keramická tvarovka
plastové pletivo
okenní lišta
okenní kotva - lavičník

montážní PUR pěna
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Kreslení stavebních detailů:
Mají vysvětlit nejasnosti a detailně popsat technické řešení. Kótují se veškeré
stavební a konstrukční návaznosti výrobními vodorovnými i svislými rozměry vč.
ložných spar mezi tvarovkami zdiva. Kresba jen tence! Pokud je detail přesně usazen výškově, měly by se v něm objevit i relativní výškové kóty.
Použité materiály se šrafují dle příslušné ČSN, nikoliv podle toho jak výrobek vypadá. Každá čára, která je ve stavebním
výkrese-detailu nakreslena má svůj účel a
autor musí vědět, co znamená! Nekreslit
čáry bez rozmyslu.
Inspirujte se konstrukčními detaily a
technologickými předpisy nejen výrobce
daného materiálu, ale i výrobci materiálů
podobných. Upravování výrobci nabízených detailů je často pracnější než si vymyslet detail, který řešíte a kreslíte přímo
pro vaši danou problematiku.Do výkresu
detailu umístit co nejvíce informací, ale jen
Ty které s detailem a jeho konstrukčním
řešením bezprostředně souvisí.
Doplnit legendou hmot, výpisem skladeb konstrukcí, legendou prvků včetně jejich materiálového řešení a rozměrů nebo rozvinutých
šířek. Charakteristiky a materiály uvádět nejprve obecně a až za ně psát konkrétní obchodní název. (například: minerální vata Isover)
Pokud se jedná o detail malého rozsahu, raději odkazovat na prvky přímo, neboť vyhledávání
v legendě bublinek jen rozptyluje pozornost. Jen v případě velmi rozsáhlého detailu je lépe použít systém odkazů s bublinkami.
Je zapotřebí popsat každý prvek! Ne nadarmo nesou tyto výkresy v názvu slovo DETAIL. Stavební detail musí být nakreslen tak,
aby se v něm vyznal a dokázal jej realizovat i pekař, který v životě nedržel cihlu v ruce.
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Stěnové konstrukce – zděné, výkresy podrobností

Rozvržení a obsah výkresu:
Rozmístit 2 detaily (1:10) zadané
vazby zdiva do levé části výkresu
(F vzorový výkres). Další detail řez
překladem v cihelném zdivu 1:5,
bude v pravé horní části. Nad zobrazeními umístit příslušné nadpisy
(výška 7 mm) NÁROŽÍ, PŘIPOJENÍ STŘEDNÍ A OBVODOVÉ
STĚNY, DETAIL NADPRAŽÍ OKNA, apod.. V pravé dolní části bude umístěna tabulka se specifikací
překladových prefabrikátů.
Písmo: kolmé !!, nikoli šikmé,
velikost podle druhu popisu, např.
rozpiska - 3 nebo 5 mm, hlavní
nadpisy: 7 mm, odpovídá měř.1:50. (F str. 8 - 9).
Rozpiska:
rozměry a umístění (F str. 8), vyplnění: školní rok:
2018 - 2019, číslo výkresu: č.v. 2,
obsah výkresu: KRESLENÍ DETAILŮ ZDIVA A PŘEKLADŮ, kruh:
A 1.x, jméno a příjmení.
Druhá úloha bude započata ve
škole, dokončena doma. Kresba
tužkou, popis perem, tuší.
Příště: 3.úloha, půdorys zděného
objektu
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úloha třetí

KONSTRUKČNÍ NÁVRH ZDĚNÉHO DOMU - kreslení půdorysu
V úloze se procvičuje konstrukční návrh jednopodlažního objektu a rýsování nejdůležitějšího stavebního výkresu - půdorysu. Zobrazení „vodorovného řezu“ se zde doplňuje o všechny další náležitosti: grafické značky, šrafování, popisy, legendy, tabulky, kóty a jiné náležitosti.
Smysl úlohy spočívá v rozkreslení jednoduché dispozice, zadané v podobě půdorysného schématu, do výkresu v měřítku 1:50. Konstrukční hledisko návrhu se zatím uplatňuje pouze určením
zdícího materiálu (modulace zdiva a otvorů v něm), převládající problematika zůstává ve způsobu zakreslování standardních prvků půdorysu.
• ve skriptech: Hanák: Pozemní stavitelství - Cvičení 1 (F str. 35 až 72): 3.úloha; vlastní postup (F str. 68 - 70).
• Čítanka kreslení stavebních výkresů (nakl.Sobotáles)
• ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb
Stěnové konstrukce v půdorysu
Délky segmentů nosného zdiva vč. otvorů v něm musí odpovídat modulaci zdících prvků. Tloušťku určuje počet funkcí:
• dělící - vymezuje jednotlivé prostory v budově. Dělící stěny
(příčky) navrhujeme jako j e d n o mo d u l o v é (1M … 150 mm
nebo 125 mm) nebo půlmodulové (1/2M .. 75 mm nebo 62,5 mm)
• dělící + nosná - stěny kromě vlastní tíhy přenášejí i zatížení
vyšších podlaží, stropů i namáhání boční. Navrhujeme v násobcích modulu obyčejného Mo = 150 mm (cihly plné CP) nebo metrického Mm = 125 mm (dutinové CDm). Obvykle jako d v o u m o d u l o v é (2M … 300 mm nebo 250 mm). Užití jako vnitřní nosné stěny nebo u
staveb nevytápěných
• dělící, nosná + tepelně izolační – brání úniku tepla z chráněných prostorů.
Místo CP lze užít tvárnic lépe vyhovujících rozměrem i strukturou nárokům na
součinitel prostupu tepla UN [W.m-2.K-1] obvodových stěn.
Funkci tepelně izolační ale v tomto cvičení zohledníme pouze tloušťkami obvodových stěn. Navrhují se jako t ř í mo d u l o v é (3M … 450 mm nebo 375 mm).
Kreslení půdorysu bude procvičováno v jednoduchém stěnovém systému, jehož zdi budou
j e d n o p l á š ť o v é , j e d n o v r s t v é , c i h e l n é (CP nebo PkCD 290x140x65 mm, CDm 240x115x113 nebo CPm 240x115x65 mm), z d ě n é , o m í t a n é bez přídavných vrstev tepelné izolace nebo větraných
mezer.
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Navrhování otvorů a jejich výplní
NÁZVOSLOVÍ ČÁSTÍ OKENNÍHO OTVORU
otočné
(kol svislé osy)

překlad

kyvné

posuvné

nadpraží
ostění
křídlo se zasklením

výsuvné

okenní výplň

okenní rám
podokenník

kombinované
(otevíravé a
sklápěcí)

poprsníková deska
(parapetní prkno)
poprsník (parapet)
odsazený
slícovaný
uzávěr
(oliva)

pevné
(neotevíravé)

schematické označování způsobu otevírání okenních křídel

závěsy
(panty)

dovnitř ven
otvírané křídlo

otevíravé (postranní závěsy)
dovnitř
ven

sklápěcí
(dovnitř)

vyklápěcí
(ven)
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VÝVOJ A DRUHY KONSTRUKCE DŘEVĚNÉHO OKENNÍHO RÁMU: (schematicky)
OKNO
JEDNODUCHÉ:

exteriér

OKNO
ZDVOJENÉ:

interiér

OKNO
DVOJITÉ:
špaletové
se zalomeným
ostěním

varianta
kovová či plastová

OKNO
DVOJITÉ:
špaletové

OKNO
JEDNODUCHÉ
s termicky uzavřeným
dvoj- či trojsklem
(Euro-okno)
me
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podlaha

součet výšek okna a parapetu (ev. dveří
a nadsvětlíku) bývá v celém podlaží stejný a dosahuje spodní úrovně nadpraží

KÓTOVÁNÍ OKEN V PŮDORYSU A ŘEZU (v měř. 1:100 a 1:50):

výška nadpraží

v.n.

Skladebná šířka otvoru (š.o.) se v půdorysu píše nad kótovací
čáru. Pro nemožnost zachycení všech otvorů svislými řezy se
zde uvádí i svislé rozměry: výška otvoru (v.o.) pod kótovací čarou
a výška dolní hrany otvoru nad přilehlou podlahou, tj. výška parapetu (v.p.) též pod kótovací čárou ale v závorce. Číselné odkazy
v kroužku odkazují na položku charakteristiky otvorové výplně
v tabulce. Šířky a výšky oken = 600 ÷ 2400 mm (n x 300 mm)
interiér

evid. číslo v přehledu

šířka otvoru
výška otvoru (výška parapetu)

kreslení rámů oken v měř.1:100, 1:50:
jednoduché:
zdvojené:
či Euro:

rámy oken dvojitých:

šířkové hodnoty
rozměrů se ve
svislých řezech
zásadně neuvádějí

výška
parapetu

50

exteriér

v.p.

3

ostění
rovné

ostění
zalomené

v.o.

rám

úroveň nadpraží

úroveň nadpraží

Kreslení oken a dveří
předepisuje norma: ČSN 01 3432
Kreslení oken, dveří a vrat.
Ostění a nadpraží je zpravidla rovné,
někdy zalomené (například u dvojitých
oken, vchodových dveří apod.) Výplň
se kreslí schematicky dvěma tenkými
plnými čarami včt. rámu po stranách.
U oken se vnitřní členění křídly, sloupky či poutci nekreslí. Křídla dveří však v otevřené poloze ano. (viz.dále)

výška otvoru

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.
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jmenovitá hloubka zárubně

šířka rámu
zárubně

světlá výška zárubně

světlá výška otvoru (n x M)

ocelové lisované zárubně

U dveřních otvorových výplní rozlišujeme:
profil
• ostění a nadpraží otvoru ve zdi - rovné či zalomené
ocelové
zárubně
• světlá šířka a výška otvoru ve zdi (je násobkem modulu Mo (Mo/2) nebo Mm)
• zárubeň je ocelová lisovaná nebo dřevěná fošnová
(vnitřní dveře), úhelníková oc. (pomocné místnosti), rámová (dřevěná, kovová - vchodové, kývavé dveře)
• ostění a nadpraží zárubně
• světlá šířka zárubně (průchodná šířka dveří); nejčas± 50
tější rozměry: jednokřídlové: 600 mm - komory; 700 – kuchyně, koupelny, WC; 800 - obytné místnosti, kanceláře;
900, 1000, 1100 mm - nemocniční místnosti, školní třídy,
vchody; dvoukřídlové: cca 1250, 1450, 1600 mm
• světlá výška zárovné nadpraží
rubně (podchodná
nadpraží
výška dveří): ocelová
zárubně
• práh slouží k uzavření štěrbiny pod dveřmi a
lisovaná, fošnová a
překrytí hranice různých podlah, dřevěný má tl. 20
dřevěná zárubeň –
mm, kreslí se jen v půdoryse, nekótuje se.
1970 mm; dřev. rárovné ostění
• nadsvětlík se navrhuje
mová - 2100 mm;
dozdívka
nad vchodovými a balkó≥ 50 mm
ocelová úhelníková ostění zárubně
novými dveřmi či v pro1970 a 2480 mm
sklených stěnách ve výš• hloubka zárubně
kách 400, 500 a 600 mm
se řídí tloušťkou příčhloubka
• dozdívka mezi ostěním
ky: 60, 100, 125,150
zárubně
ve zdi a dodatečně osazemm (dřev. rám. zárunou ocelovou zárubní má
beň 50 mm)
světlá šířka
minimálně 50 mm (větší
dveře jednokříd• šířka rámu zárubzárubně
lové, levé, plné
pro modulaci), nad zárubní
ně - u ocelové lisovasvětlá šířka
v dřevěné obložlze dozdívku provést až ke
otvoru (n x M)
né a fošnové cca 50,
kové zárubni
stropu či věnci. Nekótovat!
šířka rámu zárubně
dřev. rámové 100 mm
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Dveřní křídla, na rozdíl od oken, kreslíme
v otevřené poloze, v níž svírají s rovinou
zárubně či rámu úhel 90°

kreslení dalších dveřních křídel dle způsobu otevírání:
dveře posuvné

levé

pozice
pozorovatele

křídlo upevněné

křídlo otevíravé

momentálně v otevřené poloze

dveře
kývavé

dveře
skládací
okopný plech

otáčivé
(turniketové)

dveře
otočné
dvoukřídlové

křídlo
upevněné
bez prahu

křídlo otočné

s prahem
zárubeň ocelová

bez prahu

zásuvné

závěs

dveře otočné jednokřídlové
závěs
(pant)
90°

Konstrukční návrh zděného domu – kreslení půdorysu

dveře
výsuvné

vyklápěcí
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v.r.z.

DVEŘE VNITŘNÍ S DŘEVĚNOU FOŠNOVOU
ZÁRUBNÍ – OBLOŽKOVÉ

nadpraží zárubně

omítka

způsob obkládání ostění
dřevěnými
částmi zárubně

ostění zárubně

světlá výška zárubně

Konstrukční návrh zděného domu – kreslení půdorysu

hloubka
zárubně

PUR mont. pěna

zadání: ± 50

30

nadpraží otvoru
keramobetonový
překlad

D12
P

práh se nekreslí

š.r.z.

výška nadpraží
počátek
příčky

š.r.z.
s.š.o.
s.v.o.

s.š.o. = s.š.z. + 2x š.r.z.
s.v.o. = s.v.z. + 1x š.r.z.

s.v.zárubně se nekótuje

pravé

1. umístění
zárubně
2. zdění příčky

zadání pro cvičení

poloha středu
zárubně
s.š.z.
s.v.z.

bez prahu
s prahem

s.v.z. se nekótuje

± 50

D14
P

š.r.z
.

cement.
malta

Zdivo příčky se
do rámu zárubně
vezdívá:

ve výkresech o měřítku 1:50 či 1:100 se zakreslení obou
typů zárubní neliší – odlišná je však technologie provádění a s ní související způsob kótování !!

světlá výška otvoru

omítka

nosná stěna

poloha
ostění
zárubně

1. zdění příčky
s otvorem
2. obložení zárubní

s.š.z.
s.v.z.

DVEŘE S OCELOVOU
ZÁRUBNÍ V PŘÍČCE

D13
L

s.š.z.
s.v.z.

evid. číslo
v přehledu
levé

šířka rámu
zárubně

obložení se ve výkresech nekótuje !

světlá šířka
zárubně

práh se nekreslí
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rovné nadpraží

světlá šířka
otvoru (n x M)

D11
L

s.š.o.
je-li umístění s.v.o.
zárubně asymetrické

ššedé kóty se šipkami se nepoužívají
didaktická pomůcka

vždy práh

s.š.o.
s.v.o.

50-75

± 150
chodník

výška nadsvětlíku

≥ 600
50

světlá výška zárubně ani dozdívka
se v řezu nekótují

100

nadsvětlík

s.v.o.

s.š.z.
s.v.z.

100

překlady

s.v.o.

překlady

D15
L

s.š.z.
v.d.

≥100

se zalomeným
ostěním

DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ (S NADSVĚTLÍKEM) pro dveře vchodové

s.š.o. = š.r.z. + min.200 mm
s.v.o. = v.r.z. + min.100 mm
šedé kóty se šipkami
se nepoužívají
didaktická pomůcka

š.r.z.

světlá šířka
k.š.z. zárubně
světlá šířka
otvoru (n x M)

s rovným
ostěním

50

výška rámu
zárubně

výška dveří

boční
stěna

světlá výška zárubně

≥50

rovné ostění

nadsvětlík

1. vyzdění 2M stěny s
otvorem a překlady
2. umístění zárubně
3. zdění dozdívky

světlá šířka zárubně
dozdívka
šíř.rámu.zár.

světlá výška otvoru (n x M)

DVEŘE S OCELOVOU ZÁRUBNÍ V NOSNÉ
2-MODULOVÉ STĚNĚ

dozdívka
≥ 50 mm

Konstrukční návrh zděného domu – kreslení půdorysu

světlá výška otvoru (n x M)

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

zápraží
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Konstrukční návrh zděného domu – kreslení půdorysu

Kreslení komínů a větracích průduchů
Komínové těleso bývá samostatná, na nosných stěnách nezávislá, konstrukce nebo v nich zabudovaná. V úloze
bude řešen první případ. Průduchy se kreslí dle ČSN 01 3427. V půdorysu tlustou plnou čárou, číselně se označí
Podlaží, jemuž je průduch přiřazen. Sopouchy a zaústění se kreslí tence plně. Tradiční ko… se zaústěním,
mínové těleso bývá šířky v trojnásobku modulu – 3M.
zděř

Průduch se
sopouchem:

Větrací průduch:

vybíracím či
vymetacím otvorem:

450 (375)

kouřovod

Komínový průduch pro spaliny:

keramické
vložky
∅ 160

150 x 150

2

150x150 (1800)

1

2x ∅ 150 (300) (2200)
Kótování sopouchů ↑
2M

↑ Kótování průduchů ↓
průduch

3M

150

1

S

sopouch
2100

250

600 150

300

sporák

lokální topidlo

150 x 150

příčka 1M

5M

lokální
topidlo

600

∅150 (2100)
150 x 250 (300)

Příklad půdorysu průduchu se zaústěním a vybíracím otvorem nad sebou
(← dle perspektivy).

vybírací
otvor

uložení
překladu
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Konstrukční návrh zděného domu – kreslení půdorysu

Znázornění povrchových úprav
Zakreslují se obklady a takové úpravy stěn, u nichž je nutno jejich
rozsah vymezit – keramické, skleněné, kamenné dřevěné, atd… Nikoli malby, tapetování celých místností apod. Obklady se kreslí
(podle ČSN 01 3426 Kreslení úpravy povrchů) tlustou čerchovanou
čárou těsně k tlusté obrysové čáře stěny s odstupem asi 0,5 mm.
Ve cvičení bude tolerována původní forma čarou tenkou, souvislou!
úprava
keramickými
bělninovými
obkladačkami

! pokud obklad kopíruje již okótované rozměry
prostoru, stačí uvést jen jeho kóty výškové ↓

750

750

900

(1500)
100

kreslení obkladu dle platné ČSN ↑
čárou tlustou čerchovanou

Zadání: bude obložena stěna u
pracovní plochy kuchyňské linky,
sporáku, umývadla a na WC.
600
1800

600
1800

900

1000
100

Kótování
nepravidelně
uspořádaného
obkladu:
450

600

(1500)
900

300

(1500)

300

(1500)

750
1800

900
600 (750)

šířka (délka) obkladu
výška (výška dolní hrany nad podlahou)

dřevěný
obklad
palubkový
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Konstrukční návrh zděného domu – kreslení půdorysu

Kreslení stavebních úprav
Stavebními úpravami se rozumí prostupy, výklenky, niky a drážky, které slouží průchodu instalací stěnami, stropy,
základy apod. Kreslí se: v pohledu tenkými čarami plnými - mimo řezovou rovinu čárkovanými - nad či před rovinou
řezu čerchovanými s jednou tečkou.

2x 150

Výklenky a niky :
2x VZ

600
300 (150)(2000)

600

900
750 (300)

UT 2
600

Zadání: dvěma prostupy nad sebou (u podlahy a pod stropem)
bude trvale větrána spížní skříň
v kuchyni; bude odvětráno i WC.

EL 750x150x750
(300)

450

600

150

2x VZ 400x300
(150)(2000)

200

EL

400
ZT 1200x150x100
(800) ZAPLENTOVAT

450

Písmenné značky druhů instalací: ZT zdravotní instalace, UV – ústřed ní vytápění, VZ - vzduchotechnika, EL - elektrotechnika, ST - strojní vybavení, TE technologická zařízení
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Konstrukční návrh zděného domu – kreslení půdorysu

Označování hmot
Hmoty se vyjadřují grafickou značkou určenou ČSN (tab. 2. skript), šrafováním v řezových plochách (lemovaných
tlustou čárou). Převládající hmota se šrafovat nemusí, vysvětlí se v legendě spolu s charakteristikami ostatních
hmot. Obecným značením konstrukce v řezu (bez udání hmoty) je šrafování šikmé.
správné
šrafování

135°

úsporné šrafování
velkých půdorysů

Volné popisy v obrazech:

45°

Hustota šraf pro měřítko 1:50 je cca 1,5 mm,
1:10 asi 2 - 3 mm. U malých či úzkých ploch
se místo šrafování může celá řezová plocha
vyčernit (měřítka 1:200, 1:250 atd.)

Popisy na výkresech uplatňují se v podobě:
volných popisů v obrazech
na odkazových čárách
nadpisů u obrazů
popisů v tabulkách (legendy, specifikace)
poznámek

105 KUCHYNĚ
PVC 13,50 m2

Nadpisy u obrazů
Je-li na výkresovém listě více obrazů, je nutno u každého
uvést jeho název. Ten se umístí vlevo pod obrázek, rovnoběžně se spodním okrajem výkresu. Hlavní společný má být
vlevo nad obrázky. Píše se velkými písmeny abecedy.

106 POKOJ

VLYSY 21,50 m2

neprovázané zdivo
provázané zdivo

nesprávné
šrafování

104 ZÁDVEŘÍ

KER.DL. 7,50 m2

výjimečně !!
jen u jednoduchých
dispozic, v
nichž bývá
volná plocha

Popisy na odkazových čarách
Vztahují údaj o materiálu, rozměru, označení
apod. k přesně určenému míst v obraze.
Výhodné užití na nepřehledných místech.

Co vidíte nejsou dětské omalovánky!! Schémata mají funkci didaktickou a nelze je v dané úpravě převzít jako stavebně technický detail! Nutno promyslet a upravit do řádné podoby!
aktualizováno: září 2018
strana 1.3. 13

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

Pozemní stavitelství I – cvičení; úloha třetí

Konstrukční návrh zděného domu – kreslení půdorysu

Legendy a specifikace
Je systematické seřazení vysvětlivek, často v podobě tabulky, podrobněji
rozvádějících označené části stavby. Používají se pro:
• vysvětlení grafických značek - obsažených v ČSN, nově použitých nebo převládajících
• vysvětlení nenormalizovaných zkratek (P.Š. 6/25 … přivařovací šroub
∅ 6 mm, dl. 25 mm)
• údaje o prostorech - účel, povrchové úpravy, plocha atd. - v tabulkách s
různou mírou podrobnosti:
Popisy v tabulkách
povinná sestava -

TABULKA MÍSTNOSTÍ
ČÍS ÚČEL
LO MÍSTNOSTI

m2

PODLAHA

nadstavba (zřídka se vyskytuje, nedělat)

SKLADBA
PODLAHY STĚNY

STROPY

104 ZÁDVEŘÍ

7,50 KER. DLAŽBA

P1

KLIHOVÁ MALBA

105 KUCHYNĚ

13,50 PVC

P2

OMYV. TAPETA

KLIHOVÁ
MALBA
dtto

106 POKOJ

21,50 VLYSY

P3

KLIHOVÁ MALBA

dtto

TABULKA OKEN A DVEŘÍ
OZNAČENÍ
ve výkrese

SCHEMA

POZNÁMKA

…bývá samostatnou přílohou projektu, v tomto cvičení na výkrese
ROZMĚRY (mm), CHARAKTERISTIKA

POČET
(ks)

O1

1500 x 1500 mm, OKNO DŘEVĚNÉ, ZDVOJENÉ S DVOJICÍ
SYMETRICKÝCH OTEVÍRAVÝCH KŘÍDEL, ZASKLENÍ TABULEMI ČIRÉHO SKLA TL.4 mm, UZÁVĚR PÁKOVÝ

4

D2

800 x 1970, DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, V OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNI CgU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ,
ZE 2/3 ZASKLENÉ NEPRŮHLEDNOU TABULÍ TL.4 MM, ZÁMEK DOSICKÝ, KOVÁNÍ MOSAZNÉ

P–2
L -1

Vysvětlení grafických značek:
ZDIVO Z CIHEL CP 10,
290x140x65 mm, MV 0,4
ZDIVO Z CIHEL CP 10,
250x120x65 mm, MVC 2,5
ZÁSYP ZEMINOU, ZHUTNĚLNÝ … kPa
Zadání: bude šrafováno zdivo pevnosti
- nízké, nosné stěny, malta vápenná
- střední, příčky, m. vápenocementová
- vysoké, komín, malta cementová
grafikav souladu s platnou ČSN
Poznámky ve výkresech
Poznámky jsou psané doplňující údaje,
týkající se prostorů nebo konstrukcí zobrazených na výkrese. Pro malou četnost
nebo odlišnost svého oboru je nelze sestavovat do tabulkových legend. Upřesňují se jimi požadavky, které nelze vyjádřit graficky. Např.:
POZNÁMKY:
- OSAZENÍ KRYCÍ MŘÍŽKY NUTNO PROVÉST JEŠTĚ PŘED
OMÍTNUTÍM FASÁDY
- PRO URČENÍ ZPŮSOBU HYDROIZOLAČNÍ OCHRANY NUTNO
SPECIFIKOVAT VLASTNOSTI
HORNINY
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Konstrukční návrh zděného domu – kreslení půdorysu

Zadání třetí úlohy
Rozpiska: rozměry a umístění (F str. 8), vyplnění: školní rok: 2018-2019, číslo výkresu: č.v. 3, obsah výkresu: KONSTRUKČNÍ NÁVRH ZDĚNÉHO DOMU,
KRESLENÍ PŮDORYSU, kruh: A 1.X, jméno a příjmení.
Rozvržení a obsah výkresu: Vlastní půdorys v měřítku 1:50 do levých dvou třetin formátu (F vzorový výkres nebo obr.č.93 skript). Vlastní kresbu umístit k okraji formátu ve vzdálenosti odpovídající zadaným rozměrům půdorysu a potřebě
umístění venkovních kótovacích čar. Nad zobrazeními umístit příslušný
nadpis (v. 7 mm) PŮDORYS s hodnotou měřítka. V pravé části výkresu
budou tabulky oken, dveří a místností, ostatní legendy či vysvětlivky pod
obrázkem.
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).
Postupné etapy:
A. Stěny nosné vč. komínu a otvorů pro okna, vchod. dveře
B. Stěny dělící (příčky) vč. otvorů pro vnitřní dveře
C. Zařizovací předměty (technické, vestavěný nábytek)

D. Průduchy, prostupy, obklady
E. Kótování (čáry, hodnotové údaje)
F. Tabulky, legendy a jiné popisy

Třetí úloha bude rozpracována ve škole, dokončena v rámci domácí přípravy během zbývajícího období určeného programem cvičení. Grafická kresba (čáry): tužkou, popis (cifry, písmena): perem, tuší. Zadání
součást výkresu - přiložit při konzultacích a odevzdávání !
Nejčastější chyby při zobrazování a kótování: (F kapitola 3.11.2) délkové rozměry a tloušťky nosného zdiva neodpovídají zadanému modulu zdícího materiálu; chybí znázornění hran nad zobraz. rovinou; nesprávné
kótování dveří s ocelovou lisovanou a obložkovou zárubní; nadpraží oken nejsou ve stejné úrovni;
vnější kóty jsou uvnitř půdorysu a naopak, nevhodné členění a otvírání křídel v oknech, chybné šrafování a nedostatečný popis určeného druhu zdiva… apod.
Příště:
čtvrtá úloha: návrh železobetonového žebrového stropu a kreslení řezu objektem
Co vidíte nejsou dětské omalovánky!! Schémata mají funkci didaktickou a nelze je v dané úpravě převzít jako stavebně technický detail! Nutno promyslet a upravit do řádné podoby!
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Pozemní stavitelství I – cvičení; úloha třetí

Konstrukční návrh zděného domu – kreslení půdorysu

te

te

b
WC

A

KUCHYNĚ
b

POKOJ

A‘

te

PŘEDSÍŇ

te

S1

ti

te

S2

základní rozměry
v mm
S1
S2
b
4000 3250 5500
4200 3600 5100
4250 3750 5000
4350 3300 5400
4500 3500 5500
4750 4000 5000
4800 4200 4650
5000 4000 4750
5100 3900 4950
5400 4200 4800

é navržená
modulace nosného zdiva
musí vyhovovat všem (!)
třem základním rozměrům

požadované otvorové výplně
okna

otvorové výplně è
tj. okna i dveře,
budou použity všechny, uplatněny
v nabízených parametrech
a umístěny na vhodných místech !!

konstrukce

materiál

šířka

výška

zárubeň

term.uzav. 2-sklo
zdvojená
jednoduchá

dřevo
dřevo
plast

2250
1500
750

1650
1650
1200

dřev.rámová
ocel.lisovaná
dřev.obložková
ocel.lisovaná

dveře
počet
křídel
2
2
1
1

šířka

výška

1300
1250
800
700

2100
1970
1970
1970
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Pozemní stavitelství I – cvičení; úloha čtvrtá

Železobetonový žebrový monolitický strop – řez objektem

Železobetonový monolitický žebrový strop a svislý řez objektem POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I - úloha čtvrtá
Cíle a předmět čtvrté úlohy jsou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve skriptech na straně F 86 až 102 (jako úloha 5.). Jejich studium je součástí následujícího cvičení. Náplň úlohy navazuje na výstup předchozí druhé úlohy, kterou bylo vykreslení zadaného půdorysu a spočívá v navržení:
žebrového stropu ve stěnové či
skeletové konstrukci
s použitím technologie
monolitického železobetonu

§ řešení železobetonového žebrového monolitického stropu pro objekt zobrazený
na zmíněném půdorysu a doplnění o sklopený řez navrženého stropu, v šířce alespoň
přes dvě žebra vč. věnce
§ vyznačení roviny podélného řezu do zmíněného půdorysu (zadaným způsobem) a
jeho vykreslení do kopie výkresu úlohy č.3 v měřítku 1:50, jako by se jednalo o zobrazení běžného podlaží (ani přízemí, podzemí nebo nejvyšší pod střechou)
§ vykreslení podrobnosti ukončení stropu v obvodové zdi nad otvorem. Detail železobetonového monolitického věnce (věncového překladu) dosahující přes jedno pole
stropní desky až k nejbližšímu nosnému žebru.
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Jednosměrně pnutá (vyztužená), vetknutá deska

Železobetonový žebrový monolitický strop – řez objektem

Jednosměrně orientovaný, žebrový strop, (Hennebique-ův)

hS=(LSx + LSy) /105

LSx = LNx
6 ÷ 7,5 max. 9 m

hladký podhled

Dvousměrně orientovaný, žebrový strop - rošt

LSy = LNy
6 ÷ 7,5 max. 9 m

Dvousměrně pnutá, vetknutá deska

hB = LB / 16÷17

LB = LN
4 ÷ 7,5, max. 10 m

hS = LS / 30÷35
≥ 50 mm

LS = LN
3÷4, max. 6 m

B

LSy = LNy
velké rozpony
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Pozemní stavitelství I – cvičení; úloha čtvrtá

Železobetonový žebrový monolitický strop – řez objektem

nosník
nebo

věnec

žebra

LS
stropní deska
stropní trám

Hennebique-ův žebrový strop
Návrh konstrukce
Postup ve skriptech (F str.86-91 čl.5.1.). Vzhledem k rozponům > 4,0 m se navrhuje strop žebrový.
Rozpětí desky se tím zmenší na vzdálenost LS mezi
žebry (F str.86, obr.124, 125).
Žebra se podle vzájemných vzdáleností dělí na
širší trámky (B = 1200 - 2000 mm) a užší žebírka
(B = 600 - 900 mm). Podhled lze navrhnout nerovný (viditelný) - u stropů s žebry kolmo k oknům
nebo zavěšený (deskový) u stropů s žebry rovnoběžně s okny (stíny F obr.129). Kromě estetických
důvodů se k užití podhledu přistupuje i z příčin akustických, požárních, tepelně izolačních ap. Pro potřebu zavěšení konstrukce podhledu se spíše navrhují
stropy žebírkové o menších vzdálenostech nosníků.

věnec
LB
B = 1200 ÷ 2000
nosná stěna
stropní deska
žebírko

LS

podhled

věnec

B = 600 ÷ 900
nosná stěna
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Železobetonový žebrový monolitický strop – řez objektem

rozmístění a orientace žeber
Výška stropu má být co nejhospodárnější, tedy co
4/ B
4/ B
B
B
B
B
B
B
5
5
nejmenší. Tedy i žeber. Jejich směr se proto volí tak,
aby rozponem byla kratší ze dvou vzdáleností mezi
podporami v jediném obdélníkovém poli (F obr.126 skript).
orientace ve směru menší vzdálenosti podpor
V půdorysu o dvou polích tvaru blízkého čtverci je hospodárnější navrhovat žebra spojitá (F obr.128 skript).
Umisťujeme je v pravidelných vzdálenostech aby
desky mezi žebry měly stejný rozměr (B-b F obr.130). U
krajních desek lze vzdálenost zkrátit až na 80% (4/5) původní délky (F obr.131). Nad průvlaky (překlady) je snaméně vhodné
lepší ..
ha vyhnout se jejich středu (místo max. ohyb. momentu), žebra umísťujeme mimo něj (F o.132 skript). Souběžné příčky se přednostně umisťují nad žebro, ev. nad tlustší
nebo více vyztuženou desku. U viditelného podhledu jsou nežádoucí tzv. kapsy. (vše F obr.127 skript).

spojitá žebra

Lx podobné Ly

rozměry (dimenzování) prvků
(F přednášky a tab.12 skript
Vyplývají z empirických údajů o rozpětí a
způsobu uložení nosníků. Pro prováděcí výkresy
v praxi jsou dimenze upřesňovány statickým výpočtem. Je-li pro určitý rozměr více kritérií, rozhoduje to, z něhož vychází největší hodnota.

LY

LX
lepší ..

zakázané.!

komplikace

výměna.!
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podpora

prosté žebro

rozpon žebra

podpora

uložené či vetknuté

B

spojitá deska

Dimenzování profilů uvažovaných prvků.
Níže uvedené vzorce postačují pouze pro návrh předběžný – konečný výpočet a úplný projekt, vč. návrhu
armatury, vypracovává statik v prováděcí dokumentaci!
Rozměry železobetonových monolitických konstrukcí
nepodléhají modulové koordinaci, zaokrouhlují se na 100
(50) mm a neměly by narušovat modulové rozměry navazujících dílců.

Železobetonový žebrový monolitický strop – řez objektem

rozpon desky

Pozemní stavitelství I – cvičení; úloha čtvrtá

podpora

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

spojité žebro
rozpony spojitého žebra

ROZPON, ROZPĚTÍ je vzdálenost podpor řešeného prvku, PODPORA je konstrukce, na kterou řešený prvek
veškerou svoji hmotnost a převzaté zatížení přenáší!
dimenzování desky:
desku podporují žebra a deska se na nich chová
jako spojitý nosník (Hennebique)
rozpětí:
výpočtová hodnota LN
hospodárné: 750 ÷ 2 500 mm, max. 4 500 mm
průřez:
tloušťka
hS = LN / 30 až 35
minimální: 50 mm
dimenzování žebra (nosníku) žebro podporují stěny, je
vetknuté do věnce, může být spojité přes více polí
rozpětí:
výpočtová hodnota Ls
hosp.: 4 000 ÷ 7 500 mm, max. 10 m (7,5 m žebírko)
výška průřezu: hb = LS / 16 až 17. nosník přes 1 pole

hb = LS / 18 až 19. jedná-li se o spojitý nosník
minimální:
= LB / 25 (nepoužívat!)
šířka: b = hb / 3 ÷2; ≥ B / 10 ÷ 8; ≥ 140 mm (100 - žebírko)

hS
DESKA
výztuž desky
rozpon desky LN
vzdálenost žeber B

b
ŽEBRO
(trám, žebírko)

rozpon
žebra
LS

část:
tlačená (beton)

hb
výztuž žebra

tažená (ocel)
vzdálenost žeber B

Pozn.: ocelová výztuž se ve stavebních výkresech ani jejich
detailech nekreslí. Je to záležitost statické části projektu.

Co vidíte nejsou dětské omalovánky!! Schémata mají funkci didaktickou a nelze je v dané úpravě převzít jako stavebně technický detail! Nutno promyslet a upravit do řádné podoby!
aktualizováno: září 2018
strana 1.4.7

Pozemní stavitelství I – cvičení; úloha čtvrtá

Obvodové konstrukce monolitického stropu

min. 50 mm

hb

tepelná
izolace

věncový
překlad:
prefa-ž.b.překlad

žebra stropu

vetknutí - využívá železobetonových monolitických vě n c ů , které v úrovni stropu obepínají
budovu po jejím obvodu. Jsou-li stropní prvky
(žebra, desky) do věnců vetknuty – lze je navrhnout subtilnější a rozměrově úspornější.

:vetknutí

věnec
obvodový

prosté uložení:

hb

prosté uložení - jednoduché konstrukce menšího rozsahu často v úrovni jiné než hlavní strop

hv > hb
hv

Umístění železobetonového monolitického stropu na zdi (F kap.5.2. na str. 91 skript):

Železobetonový žebrový monolitický strop – řez objektem

hv

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

hv = hb
bednící konstrukce
se zábradlím slouží
provádění železobetonové stropní desky
s věnci po obvodě

věncová a desková armatura
před vlastní betonáží

věnec
střední
Pozn.: ocelová výztuž se ve stavebních výkresech ani jejich detailech nekreslí. Je to záležitost
statické části projektu.

Obvodovými železobetonovými
monolitickými konstrukcemi
jsou také p ř e k l a d y nad otvory, v podobě:
• samostatných nosníků (obvykle mimo úroveň stropů)
• prvků vnořených do věnců
(F tab.14 skript) cestou vložené zesilující výztuže
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Pozemní stavitelství I – cvičení; úloha čtvrtá

(F přednášky, kap.5.2.1. na str.92 skript)
Věnce mohou být vybetonovány:
• přes celou tloušťku stěny – hlavně na vnitřní nosné,
• přes část tl.stěny s doplněním tepelnou izolací (zejména na obvodových stěnách) ve formě:
• desek vkládaných již při betonáži do bednění
• cihelné obezdívky v tl. Mo (150 mm), Mm (125 mm)
Koordinační výška věnců je minimálně 150 mm, bývá však větší neboť
ji určuje:
výška stropní konstrukce, resp. její žebra (F obr. 133 skript) nebo druh
cihel v obezdívce - výška věnce se přizpůsobí rozměru a počtu vrstev,
může být vyšší než výška stropu (F obr.134, 168 skript)
Možné úpravy věnců jsou zobrazeny v (F tab.13 skript), aplikace pro
případ vyložených konzol lze vyhledat F na str.82, obr.135 až 138 skript.

Železobetonový žebrový monolitický strop – řez objektem

průběh izoterem
v detailu věnce
stavebního systému Porotherm
věncovka

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

Fert nosník

tvárnice

parozábrana
(fólie)
NEVHODNÉ

nosná konstrukce

plášťová deska
provětrávaná mezera
tepelná izolace

spony

málo zateplený věnec stropu – místo vhodné k pěstování hub a plísní
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Pozemní stavitelství I – cvičení; úloha čtvrtá

Železobetonový žebrový monolitický strop – řez objektem

A

B

Železobetonové
monolitické
překlady
stropní věnec
věncový překlad
snížený,
samostatný
překlad
dozdívka
zárubeň dveří

u

Pozn.: ocelová výztuž se ve stavebních výkresech ani jejich
detailech nekreslí. Je to záležitost statické části projektu.

přizdívka

Řešení žel.betonových
hb
monolit. překladů je obdobné jako u věnců
(F přednášky, kap.5.2.2. na
str.84 skript). Výška hb se
Ln
ale neřídí jen výškou
stropní konstrukce (žeber) ale především je
u
závislá na rozpětí, tedy
světlosti otvoru pod překladem
LN (F obr.139 skript).
Lze vycházet ze vztahu: hb = LN / 9, uložení
překladu na zdi je u = 0,075 LN
Minimální výška překladu by měla být 150
mm, zvyšování dle vrstev cihel (tvárnic) ve
zdivu, tedy po Mm nebo 1/2 Mo.
Tloušťka překladů vnitřních stěn →↑ odpovídá tloušťce zdi. Lze je umístit hned nad otvorem (A) nebo až pod stropem (B) jako součást věnce. Na obvodové zdi → je tloušťka
ovlivněna nároky na tepelnou izolaci a úpravu
vnějšího povrchu - fasády (F tab.14 skript).

tepelná izolace
cca 30 – 50 mm
max. 1/5
věnec = překlad

xteriér

ocelová armatura
mont.PUR pěna

nteriér

mont.PUR pěna

+ keramické překlady
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Železobetonový žebrový monolitický strop – řez objektem

Ukázky dříve užívaných, tradičních, deskových podhledů pod monolitickým železobetonovým žebrovým stropem

min
100
stropní deska
dřevěná lať
38 x 100 mm

fabion

-

15

dřevěné podbíjení:
podbíjení prkny (deskami) 18 mm
Rabitz pletivo (keramidové pletivo)
VC omítka …
… 15-20 mm
podrobněji ve vyšších ročnících

žebírko či
trámek
50
kazetové panely
na zavěšených
tenkostěnných
profilech
(www.ecophon.cz)

předem
zabetonováno

min
100

dodatečně
zabetonováno

kotvení
závěs ∅
6 mm

-.Rabitz pletivo
(Keramid pletivo)
-. VC omítka

věncový
překlad

Rabitz pletivo, VC omítka

věnec

žebírko

Rabitz pletivo, bandáž spojů

Hladký omítaný podhled Hennebiquova stropu (F kap.5.2.3. na str.95 skript, obrázky č. 142 až 145) – možné úpravy:

ocelová síť 150x150x6 mm (Kari síť)

pletivo na ocelové síti

PUR mont.pěna
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Železobetonový žebrový monolitický strop – řez objektem

Kreslení železobetonového monolitického stropu a překladů v půdoryse stavební části dokumentace

STROP BEZ PODHLEDU

+ 5,600

naznačení prvků
jen v blízkosti stěn

cca 20 mm

žebro

+ 5,900

+ 5,550

+ 6,000

podlaha
stropní deska

+3,000
vnitřní nosná stěna
… S PODHLEDEM

podhled

+ 5,900

+ 5,600

+ 5,600

+ 6,000

cca 20 mm

věnec

TI

obvodová nosná stěna

věncovka

Přestože jsou stropní konstrukce řešeny ve zvláštní části projektu stavby (statice), ve zjednodušené dokumentaci se
zakreslovaly i do běžných stavebních půdorysů (F kap.5.3. na str. 97 skript). Poskytovaly tak informaci o členění stropu žebry, o
umístění důležitých vodorovných nosných prvků a o návaznosti jiných konstrukcí nebo technických instalací.
Způsob zakreslení je dán ČSN 01 3429 Kreslení stropů a zavěšených podhledů. Hrany zdola viditelných žeber stropu
se kreslí jen v charakteristickém výseku silně čerchovaně se dvěma tečkami, hrany žeber, která jsou zakryta podhledem se
nekreslí, vyznačují se tence čerchovaně s jednou tečkou jejich osy.
Půdorysné zobrazení doplňuje „sklopený“ průřez, což je pouze informativní kresba skýtající prostorovou představu, která svislý řez, jako samostatný výkres projektu, nijak nenahrazuje. Orientace sklápění (pojem F deskriptivní geometrie) je stejná
jako čitelnost kót a textů ve výkrese: zdola nahoru ↑ nebo zprava doleva ←.

Sklopený řez ve stavebním půdorysu se kreslí
v charakteristickém výseku, tenkou čárou, vč.
podlahy, event. podhledu a s vazbou na svislé
podepření – uložení na nosných prvcích!
Nešrafuje se ani nezvýrazňzuje!
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Svislý řez stavebním objektem
Procvičuje se kreslení svislého řezu pouze v rámci jednoho běžného podlaží (..pro vypracování úplného řezu
zatím chybí znalosti o konstrukcích schodiště, spodní stavby a střechy). Podkladem je výstup úlohy č.3 minulého
cvičení: Půdorys 1:50. Za tím účelem se mění výšková úroveň podlahy z +0,000 na +6,000. Konstrukční výška
bude přesně 3,00 m! (Kdo dodržel zadání a respektoval dřívější doporučení, měl by do ní vše dostat.) Ze zápraží se stane balkon, z vchodových dveří balkónové. Vertikální komunikace je pomíjena, bude probírána později.
vedení svislé řezové roviny
Svislou řezovou rovinu umísťujeme tak, aby znázornila kromě běžných stěnových a stropních konstrukcí i otvory okenní a dveřní. Nejsou-li tyto v jedné rovině, můžeme rovinu vertikálně zalamovat. Nemá se přecházet zlomem
do jiného prostoru (b) či dokonce uvažovat zlom uvnitř konstrukce (c) (F obr.148 až 151 skript). Dbáme zásady vedení
řezu mimo nahodilé prvky - sloupy, malé otvory, drážky, žebra stropu apod. (F obr.152 skript).
V úloze - ! pozor zadání ! - bude řezová rovina vedena v podélném směru (rovnoběžně s delší stěnou objektu), v obvodových stěnách oknem a plnou zdí, ve střední nosné zdi otvorem s dveřmi nebo bez výplně.
varianta a

b

správné umístění řezové roviny (= zadání)
velmi tlustá čára !!

A

šipky určují směr pohledu

A’

c

nesprávné

Pokud by byla v objektu vertikální komunikace (schodiště) –
pak některá z řezových rovin by vedla jeho nástupním ramenem
a směr pohledu byl zorientován tak aby zachytil ramena ostatní.
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ze cvičebních důvodů se pro tuto úlohu
zadává: tloušťka podlahy 100 mm !

v.p.
tloušťka stropu

v.o.

v.o.

Příklad znázorněn ve skriptech (F obr.153 na
str.100). Platí zásady vyložené již v zimním semestru (F statě 2.1.2., 2.4. a 3.5. skript). Dále platí:
podlahy - v měřítcích 1:100 a 1:50 se jednotlivé vrstvy nerozkreslují, skladba je popisována na sdružené odkazové čáře (F obr.86
skript) nebo v legendě. V úloze souvrství popisováno n e b u d e . Jeho tloušťka se kreslí:
• 0 mm - základní tl. do 25 mm, průmyslové
stavby, na schodištích, bez zvuk. izolace
• 75 ÷125 mm – podlahy se zvukovou izolací,
pro bytové a rodinné domy, občanské stavby, příp. na schodištích, chodbách

světlá výška
konstrukční výška

Zobrazování konstrukcí ve svislém řezu

relativní výška

konstrukční výška = světlá výška + tloušťka stropu
relativní výška = konstrukční výška x počet podlaží

podhledy zavěšené - kreslí se v měřítku 1:100 a větším, bez závěsných prostředků, horní i spodní obrys podhledu
tenkou plnou čarou.
dveře - balkónové, vchodové - znázorňují se v rámové zárubni (F obr.64D skript), vnitřní v ocelové lisované zárubni
(F obr.64AC skript), dveře se nekótují, uvádí se jenom celková výška příčky nebo otvoru ve zdi (F obr.64)
práh - výšky 20 mm se v měřítku 1:50 nekreslí
šrafování – všechny hmoty se šrafují, prázdné plochy se rezervují pro konstrukci podlahy nebo prefabrikáty.
kótování – odlišit vnější, vnitřní a relativní výškové kóty, celkové, součtové a dílčí (pomocné) !! pozor! jen výškové !
konstrukční výška podlaží - vzdálenost mezi horními líci ploch stropních desek sousedících podlaží – bude 3,0 m
světlá výška podlaží se měří od podlahy ke spodnímu líci stropní konstrukce (žebru, podhledu, průvlaku); doplňuje
se celkovou tl. stropu vč. podlahy.
relativní výškové kóty (kachny) se v běžném podlaží používají k udání výškové úrovně:
nášlapných vrstev (povrchů) podlah - horních ploch nosných konstrukcí stropu - dolních ploch podhledu.
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Určení konstrukční výšky:
n x k.v.
n x k.v. - 0,100

výška
parapetu,
F půdorys
tloušťka
podlahy,
F 100 mm

konstrukční výška

výška okna,
F půdorys

světlá výška ≥ 2 600 mm

nadpraží,
F dorovnání na k.v.

3 000 mm
zaokrouhlovat v násobcích 100 mm

výška stropu,
F výpočet

± 6,000
+ 5,900

Železobetonový žebrový monolitický strop – řez objektem

Vykreslení podrobnosti stropu
Vypracuje se stejným postupem jako podrobnost překladu.
Příklad: (F obr.č.142-145, na str.95). Umístění zobrazované podrobnosti (železobetonového monolitického věnce (event.
věncového překladu) vyznačíme do řezu (orámováním dotčeného místa tenkou čerchovanou čárou).
Závěrečné pokyny
Rozvržení a obsah výkresu: Řez 1:50 umístit do levé horní
části výkresu (F vzorový výkres). Nad zobrazením umístit
příslušný nadpis (v.7 mm) PODÉLNÝ ŘEZ X-X. V levé dolní části bude umístěn výkres podrobnosti styku stropu s
obvodovou zdí v měřítku 1:5, 1:10, s nadpisem NÁVAZNOST STROPU NA OBVODOVOU STĚNU

Součástí výkresu je předběžný výpočet navrhovaných
konstrukcí: 1) stropní desky, 2) žebra (trámku či žebírka),
příp. 3) samostatného žel.bet.monolitického překladu ve
tvaru: obecný vzorec – dosazení do něj – výsledek výpočtu – konečný návrh (zaokrouhlení).
Nebude chybět legenda navržených materiálů: zdiva, železobetonu nebo tepelných izolací
Písmo: (F str. 8 - 9 skript).
Rozpiska: rozměry a umístění (F str. 8), vyplnění: školní rok:
2018-2019, číslo výkresu: č.v. 4, obsah výkresu: ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ STROP, skupina: A 1.X,
jméno a příjmení.
Zadání: vyplývá z řešení třetí úlohy
Čtvrtá úloha bude rozpracována ve škole, dokončena mimo
ni. Kresba tužkou, popis perem.
Příště:
konzultace zejména třetí a čtvrté úlohy, potom
pátá úloha – dvouramenné schodiště, návrh tvaru, kreslení půdorysu a řezu, detaily
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Keramobetonový montovaný strop – výkres sestavy dílců

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I - úloha pátá

Zdivo z tvárnic pro nízké budovy
Procvičují se další druhy tvárnicového zdiva podle kapitoly
3.4.1. (na straně F 37- 48 skript). V zadání budou tvárnice keramické nebo nekeramické, pórobetonové či keramzitbetonové:
§ Keramické tvárnice Porotherm: metrického modulu pro tl.zdi
450 mm, 440x248x238 mm a 300 mm 300x248x238 mm
§ Keramické tvárnice Latherm 44 Super: tradičního rozměru pro
tl. zdi 450 mm, 440x290x238 mm a 300 mm 290x290x238 mm
§ Pórobetonové tvárnice Hebel: metrického rozměru pro tl. zdi
375 mm, 365x499x199 mm a 250 mm 249x499x199 mm
§ Pórobetonové tvárnice Ytong: metrický modul pro tl. zdi 375
mm, 375x249x599 mm a 250 mm 250x249x599 mm.

← Ytong

Latherm →

Náplní cvičení je návrh stropu tvořeného nosníky, mezi nimiž jsou samonosné dutinové keramické stropní
vložky nebo desky. Materiál navazujících překladů je obdobný. Cíle a předmět šesté úlohy jsou vč. vysvětlujících
poznámek, postupů a příkladů popsány ve skriptech (na straně F 103 až 125). Jejich studium je součástí cvičení.
Úloha navazuje dispozičně na zadání třetí úlohy zimního semestru (vykreslení půdorysu) a spočívá:
§ v přepracování stavebního půdorysu modulově přizpůsobeného nově zadanému materiálu nosných stěn a doplněného o nově navržený montovaný komín typu Schiedel
Hebel ↓
§ v navržení k e r a m i c k é h o m o n t o v a n é h o s t r o p u vč. překladů nad otvory v nosných stěnách a jeho zakreslení v podobě s e s t a v y d í l c ů s t r o p u (měř.1:50), vč. sklopených
průřezů, do přepracovaného půdorysu - části nad jeho největší
místností (vč. střední nosné stěny)
§ ve vypracování podrobnosti (detailu) zobrazující sestavu montovaného překladu, stěny a přilehlé části stropu, formou svislého řezu podél stropních nosníků (axonometrie, měř. 1:10)
§ ve vypracování podrobnosti horního i spodního uložení příčky
na stropní konstrukci formou svislého řezu příčně vůči stropním nosníkům (měř. 1: 5)

Porotherm →
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≥ 450 mm

330 mm

≥ 340 mm

Keramobetonový montovaný strop – výkres sestavy dílců

žárobetonové
tvárnice

≥ 90 x 240 mm
∅ ≥ 210 mm
těsnící a izolační rohož
z minerální (skelné) vlny

těleso nutno dilatovat od stropní
konstrukce spárou tl. 30 mm
vyplněnou anorganickou vlnou
(F obr.183 str.119)

20 mm
∅ ≥ 140 mm
žáruvzdorná
vložka ze šamotu

dobetonávka

Komínové tvarovky
Vyhovují pro všechny druhy paliv (tradičními zděnými se nemají odvádět spaliny paliv plynných a kapalných). Zdí se z hranolových
plášťových prvků 340 x 450 x 330 mm (zadání !) ze žáruvzdorného
betonu (viz.F obr.182 str.119) do nichž se vkládají speciální vložky –
keramické trouby ze šamotu.
Dodávají se i tvárnice s přidruženým větracím průduchem
450 x 340 x 330 mm, kusy se sopouchem, vybíracím a vymetacím otvorem apod.
Popisu odpovídá např. systém Schiedel.
• pro lokální topeniště v běžných rodinných domcích vystačí průduch ∅ 140 mm, krb
tak od ∅ 200 mm (lze až do ∅ 800 mm).
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Keramické stropní prvky

keramická tvarovka "ARMO", "PARMO"

Keramické stropy s
monolitickými nosníky
Vložky ARMO šířky a = 300 mm,
kladené na vazbu.
Při realizaci nutné, do doby zatuhnutí betonu, plnoplošné
podpůrné bednění celé desky.

betonová mazanina

40

skladba v půdoryse:

120 .. 205

300

300

ocelová výztuž
1/2 ARMO

POT, FERT :

230÷290

40
190, 210,
230, 250

Keramické stropy s
polomontovanými nosníky - POT
vzdálenost nosníků:
příhradový FERT a = 600 mm

filigránový
nosník
150
600

vložky MIAKO
:
betonová zálivka

250

± 300

Při realizaci se podpírají pouze dobetonovávané nosníky POT.
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Keramické stropy s polomontovanými nosníky - POT bednění jenom pod nosníky
osová vzdálenost: keramobetonový HF a =1350 mm; K-PZT a = 500 ÷ 625 mm

nosníky K-PZT
(obrácené T)

filigránový
nosník

nosníky HF

160

60°

250

150
500, 600, 625

CSD Hurdis 2
± 300

CSD
Hurdis 1

prvky nosníků i stropních
vložek

z betonu

stropnice HURDIS :

80

filigránový
nosník

± 1350

± 1350

250

Rozměry stropnic Hurdis: profil společný 250 x 80 mm , délky:
CSD 1 … 990, 1190 mm CSD 2 … 990/900, 1090/1000,
1190/1100 mm
přímé nadbetonování stropnic nesmí být velké (15 ÷ 20 mm),
aby vlivem pozdějšího dotvarování betonu podélně nepraskaly

výztužné
žebro
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oka, třmínky

Keramické stropy s montovanými nosníky :
železobetonové prefabrikáty nebo ocelové
traverzy + stropnice HURDIS: do patek a =
1200, 1300 mm; bez patek a = 1030, 1230
mm. Bednění není zapotřebí.

nosníky HAT-TRICK
vylehčený násyp

hurdisky

Ln

škvárobeton

prostý beton
(zálivka)

70
0

bt = ht / 2

Keramobetonový montovaný strop – výkres sestavy dílců

80

210

železobetonový
prefabrikovaný
nosník

150

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

± 1300

± 1300

ht
vylehčení
např pPS

rovná čela

rovná příruba

lehký beton
obetonování

pletivo, omítka

žel.beton
prefabrikát

1030, 1230

Výška traverz v závislosti
na rozpětí se pohybuje:
šikmá
4.00 m … 140 mm
příruba
4,80 m … 160
keramická patka
5,60 m … 180
6,40 m … 200
7,20 m … 220
80
15
CSD
Hurdis
2pa

ht + 20

60°

15
200

hladký podhled

ht = 0,026 . Ln + 35 (mm)
zaokrouhlit po 20 mm (n . 20)

převýšená
patka přiznává v
podhledu
nosníky

traverza:
ocelový
válcovaný
nosník

Technické parametry užití jednotlivých druhů stropu jsou názorně
uvedeny v tabulkách F č.15/1 a 15/2 na str.104-105 skript.
Nosníky nutno orientovat mezi podporami v kratším směru. Uvědomit si limity vhodných délek. Spojitý nosník v montovaném systému
nelze uvažovat. Problematika kotvení do pozedních věnců, obcházení komínů – vyhnutí se pomocí výměny, dobetonování apod.
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250

140
160
200

1250, 1350

300

210

skripta: Pozemní stavitelství - Cvičení I, M.Hanák, strana 104-105, tabulka 15/ 1-2

zadání: rozměrové parametry zadaných typů stropních konstrukcí

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

220
250

500, 600, 625

300
190
350

500, 600, 625
1200, 1300

200
275

990, 1090
1090, 1190

1200, 1300
1030, 1230
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stropy
panelové
nebo
povalové …
nebudou
procvičovány
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Úprava keramického stropu u obvodu (podpor)
Přechodovým prvkem mezi stropní deskou a nosnou stěnou je v ě n e c obvykle z
železobetonu. Úpravy ovlivňuje i směr stropních nosníků a poloha krajní řady
stropnic. Přehledně F tabulka č.16 na str. 106 a 107 skript, také (F přednášky). Kreslení v půdoryse, pokud nejde o výkres sestavy dílců, F obr.167 skript: nosníky osami, sklopené
průřezy kcí se doplní kótami, popisem.
věncovka
tepelná izolace
věncová výztuž

zálivka

← případ, kdy výška věnce neodpovídá výškové
modulaci zdících prvků

nosník

věncovky: ↑ ↓ →
PkCD+pPS
Porotherm

event. věncovka

stropní vložka

nosník

přisekaná cihla

VĚNEC

podmaltování

Věnce keramického stropu
(F tab.č.17 str.108 skript).
Odlišná výška věncové obezdívky se řeší:
věncem až pod stropem - výhodné pro
ocelové stropní nosníky (F obr.168a str.109)
věncem přesahujícím nad horní úroveň
stropu (F obr.168b)
použitím jedné vrstvy z přisekaných cihel
(F obr.169)
vložením upravené desky příslušné tloušťky (F obr.170)
použitím přizpůsobených věncovek
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osa nosníku na
vnitřním líci stěny

výztuž
věnce

hs

dobetonováno

věncovka

nosník oddálený

věnec s tepelnou izolací (Lignopor
50 mm) → vytápěná budova, větší
uložení nosníků, omítaná fasáda
nosník nahrazen
tvarov. věncem
věncovka

věnec bez tepelné izolace - budovy
bez potřeby vytápění (stěny s malým tepelným odporem)

tepel. izolace

š/2

věncovka

nosník vedle stěny

stropní vložka nesmí (!) pod stěnu (do věnce)

< hs

parozábrana

věnec s tepelnou izolací (pPS 40
mm) na vnitřní straně - budovy vytápěné, do 60% vlhkosti, režná fas.
nedoporučuje se

věnec s obezdívkou i tepelnou
izolací (pPS 30 mm) → vytápěná
budova, fasáda libovolná
tepelná
izolace

plášť z režného zdiva

věnec chráněný obezdívkou tl. 1 M
(125 či 150 mm) - nevytápěný interiér budovy, nebo vytápěný do 15°C

věnec za vrstveným zdivem → vytápěná budova, fasáda režná,
výška vzduch.mezery do 10 m

Co vidíte, nejsou dětské omalovánky!! Schémata mají funkci didaktickou a nelze je v dané úpravě převzít jako stavebně technický detail! Nutno promyslet a upravit do řádné podoby!
aktualizováno: září 2018
strana 1.5.9

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

Pozemní stavitelství I – cvičení; úloha pátá

Příčky - volba materiálu a tloušťky
Probírají se konstrukce zděné z příčkovek, pojené pojivem (maltou)
tj. tzv. „těžké“ prováděné pomocí „mokrého“ procesu.
Příčky „lehké“, montované „na sucho“ nejsou předmětem cvičení.
N e p r ů z v u č n o s t příčky (odpor stěny proti šíření hluku) úměrná
plošné hmotnosti [kg/m2].
jednoduchá stěna (vč.omítky)
dvojitá stěna (mezera 60 mm
vč.pohlcující vrstvy F obr.178 )
dtto s mezerou 90 mm

kg/m2
< 115
> 115
> 375
> 162

použití
uvnitř bytu, mezi kancelářemi
klidná místnost v bytě, tiché kanceláře
mezi byty
mezi byty

> 130

mezi byty

Mechanické zatížení
• kratší rozměr příčky navrhujeme max. jako 40-násobek její
tloušťky (vč. omítek).
• pro příčku zatíženou těžšími předměty (skříňky, boiler) volíme tl.
1M = 125 nebo 150 mm, tenčí nutno vyztužit ocelovými pásky.
tloušťka
(mm)

výška
(mm)

délka
(mm)

pl.hmot
nost
kg/m2

CP cihly plné
Pk-CD cihly dutinové
Pk-dr cihly drážkové
škvárobetonové
plynosilikát
pórobetonový panel
sádrová Promonta
křemelinová

65
65
60
50
75,100
75
≥ 60
60

140
140
180
250
400
do 3000
500
300

290
290
380
500
550, 800
600
667
1200

158
128
115
70
60
60
55
do 93

keramické

druh, název, značka

Keramobetonový montovaný strop – výkres sestavy dílců

Ukázky keramických příčkovek:
dutinová Pk-CD
290 x 140 x 65 mm,
2,9 kg
dutinová Pk-CD 290 x
290 x 65 mm, 5,7 kg
Supertherm 6,5 P+D
372 x 238 x 65 mm,
6,5 kg
Supertherm 11,5 P+D
372 x x 238 x 115 mm,
11,5 kg

pórobeton - Hebel
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Úprava styčných a ložných spar příček po obvodu
Mezery se vyplňují stlačitelnou měkkou deskou omezující jednak šíření hluku do okolních místností a hlavně absorbující průhyb stropní konstrukce (viz.F obr.180 str.118) proti vnesení silového napětí do příčky či dokonce jejího mechanickému porušení.
stropní konstrukce (dřevo)
stropní deska (silikát)

tvrzená guma,
korek či plast
hydroizolace

malta

malta

písek
stropní konstrukce

malta

plechový
U - profil
panel

dřevěný
hranol

příčkový

olištováno

polyuretan (PU),
PU-mont.pěna
omítka

porézní pryž

montáž příčkového panelu:

1. nasazení
do profilu

pružná hmota

2. zdvih a fixace
na klínech

dřevěné
klíny
35

podklad

Nadpraží otvorů
v příčkách: otvory bez výplní

dřevěná obložková zárubeň

dveřní ocelová
lisovaná zárubeň
betonářská ocel

š << délka
příčkovky

betonářská ocel
š < 900 mm

keram.
překlad

ocelový válcovaný nosník
š ≥ 900 mm

š ≤ 800 mm

š ≥ 900 mm

v příčce jednomodulové
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příčka nemá stát
na vložce ale na
nosníku

oddálení vložky větší profil nosníku
100

zesílení výztuže

příčka nad
zdvojeným
nos. POT

Keramobetonový montovaný strop – výkres sestavy dílců

Umísťování příček souběžných se stropními nosníky
Hrozí nebezpečí rozdrcení vložky nebo přetížení stropního nosníku příčkou umístěnou přímo nad ním !!

Kreslení příček
V měřítku 1:50 se příčky zakreslují:
• s obecným značením materiálu (viz.F obr.93 str.62) a od zdí
odlišíme šrafováním podle užité malty (zpravidla vápenocementové). Dlouhé šrafujeme úsporně jen na koncích a u
otvorů.
• druh příčkovek i malty se uvede v legendě nebo poznámce
• příčky nedosahující ke stropu se kreslí tenkou plnou čárou,
nešrafují se, jejich výška se udá v půdorysu, před číslem se
uvede zkratka "v." (viz.F obr.179 str.106)

nízká vložka MIAKO
příčka nad
nosníkem POT

těžká příčka nad deskou se zesílenou výztuží
vyšší traverza
podlaha

vložená traverza
(není-li v příčce
průchod)

roznášecí
deska

eliminace průhybu,
měkká deska pPS
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betonová zálivka

stropnice Hurdis
nosníky POT

tepelná
izolace

nosné stěny

jen šířka otvoru

označení překladu

uložení
překladu

vylehčující
násyp

Keramobetonový montovaný strop – výkres sestavy dílců

Svislé nosné konstrukce a překlady nad otvory v nich
Obrysy tlustými plnými čárami vč. zdí nezatížených přímo stropem.
Bez příček a výplní otvorů - oken, dveří (F
obr.186 str.120) . Vodorovné konstrukce
(překlady, průvlaky) na nichž spočívá jiná
vodorovná konstrukce (strop, věnec) se
kreslí tenkou čárkovanou čárou (netýká se
to sloupů, pilířů, stěn - to jsou svislé prvky)
(F obr.188 str.121). Kótují se poloha a
tloušťky nosných stěn, šířky otvorů v nich,
délky, šířky a uložení překladů, šířka věnců,
tl. věncových obezdívek, tepelných izolací.
Ukázky překladů viz. 6.úloha str.10-14.
uložení
překladu

KRESLENÍ MONTOVANÉHO STROPU
V upraveném půdorysu bude velká místnost vč. střední
stěny a komína zobrazena podobě výkresu sestavy dílců keramického stropu vč. sklopených průřezů. Zbývající část půdorysu bude vykreslena jako běžný stavební
výkres se sklopenými průřezy jak se kreslí v tomto typu
výkresové dokumentace. Uvážit, zda-li navržený keramický strop vyžaduje střední zeď nosnou příp. ji nahradit příčkou. Umístit komínové těleso, zadaný typ !!
Výkres sestavy dílců keramického stropu
(montážní výkres)
Montované stavební díly většího rozsahu se skreslují
ve výkresech sestavy dílců, které znázorňují vzájemné
vazby prvků i jejich vztah k ostatním nosným konstrukcím. Slouží také k vyznačení a soupisu prefabrikátů.
Schematicky znázorňují konstrukce celého kresleného
podlaží (F obr.185 str.120) v pohledu shora. Zobrazuje tedy
strop nad kresleným podlažím (bez podlahy) vč. stěn
nebo sloupů pod ním.

jen šířka otvoru
délka překladu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

šířka věnce
šířka věncovky

věncová obezdívka
žel.beton věnec
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Vodoro vné n osné a výplň o vé k onst rukce
Kreslí se jako prvky viditelné shora. Obrysy tenkou plnou čárou. Týká se: stropnic či stropních panelů, nosníků (tyčových), polomontovaných i montovaných (keramo-betonových, příp. traverzových), monolitických žebírek vložkového stropu
(zjednodušeně - pouze čárou v podélných osách nosníků) (F obr.187 str.121).
Ot vor y a dob eton ávk y Otvory se kreslí jako prostupy
soupis
stropem (F obr.73 str.61). Dobetonovávky se vyšrafují v příprvků
slušné ploše značkou pro druh betonu (F obr.194,196 str.123,124).
ARMO
vložky

Kóto vá ní a p opis ování
Kótují se vždy skladebné délky a šířky zobrazeného prvku, osové vzdálenosti tyčových nosníků (vzájemné i od věnců),
poloha prostupů, velikost dobetonávek. Doplňující rozměry:
uložení nosníků na podporách, řešení výměn, apod., lze použít
kótování součinem.
Popisy označují prefabrikáty a jejich specifikace (výpis,
seznam). Druhy a počty stropních prvků lze značit dle ČSN,
obchodním názvem - při malé četnosti: každý zvlášť příp. úhlopříčně v příslušném poli - v rozsáhlém projektu přehledová tabulka a odkazové značky (bubliny apod.).

dobetonávka

nosníky POT

kótování vložek

monolitické
stropní nosníky

stropní
vložky

prostup
soupis
nosníků

kótování na osu

soupis vložek
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Sklope né prů řez y
Zakreslují se přímo do sestavy dílců, do místa kde neruší. Poskytuje se jimi informace o vertikálním složení a rozměrech stropu (F obr.189 str.121). Slouží k definování materiálů, uvedení svislých rozměrů stropu, výškové úrovni
v objektu.
Pozor! Sklopený průřez téhož montovaného stropu se
kreslí odlišně ve výkresu skladby a odlišně ve stavebním půdoryse. Rovněž odlišné je i zobrazení tohoto stropu v řezu
stavebního výkresu. (F obr.190 str.122).

Keramobetonový montovaný strop – výkres sestavy dílců

vložka

věnec

Zásadní rozdíl: sklopený řez ve
výkrese skladby nezobrazuje
podlahu nad stropem a pojednává materiál. Sklopený řez ve
stavebním výkrese zobrazuje
podlahu, ale nepojednává materiál stropu.
výkres: stavební
sestavy stropních dílců:
strop se žel.beton. monolitickými nosníky a stropními vložkami:

tloušťka stropu
sklopený řez
ARMO stropem

nosník

nosník

vložka

relativní výška

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D.

sklopený řez stropem
s nosníky POT

věnec
ž.b. monolit.

strop s polo- nebo montovanými nosníky a stropními vložkami:

dobetonávka

ž.b. prefabrikát

strop s traverzovými nosníky a stropními vložkami CSD Hurdis 2 :
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Závěrečné pokyny
Chyby: při kreslení keramických stropů F kapitola 6.9., obr.198,199 na
str.124-125 skript

Rozvržení a obsah výkresu: Půdorys a výkres sestavy dílců v
měř. 1:50 umístit do levé části výkresu (F vzorový výkres).
Kresbu umístit přilehlými stranami od okraje formátu dle velikosti půdorysu, počítat s venkovními kótami. Nad zobrazením umístit příslušný nadpis (v. 7 mm) STAVEBNÍ PŮDORYS …. VÝKRES SESTAVY DÍLCŮ.
V pravé části bude nahoře umístěn axonometrický výkres
podrobnosti styku stropu s obvodovou zdí a montovaným
keramobetonovým či pórobetonovým překladem v měřítku
1:10, 1:5, s nadpisem PODROBNOST PŘEKLADU SE
STĚNOU A STROPEM a pod ním výkres podrobnosti styku
příčky se stropem (celá (přerušená) příčka a jedna celá
stropní deska se zesílením) v měřítku 1:10, 1:5, s nadpisem PODROBNOST STYKU PŘÍČKY SE STROPEM.
Rozpiska: rozměry a umístění (F str. 8), vyplnění: školní rok:
2018-2019, číslo úlohy: 5, obsah výkresu: KERAMOBETONOVÝ MONTOVANÝ STROP, kruh: A 1.x , jméno a příjmení.
Zadání:
vyplývá ze zadání třetí úlohy zimního semestru
a z nových skutečností (F formulář zadání)
Příště:
konzultace posledních úloh, odevzdávání, zápočty
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