Typy nosných a nenosných stavebních konstrukcí
Základy
Záklády jsou nejnižsí částí stávby á jejičh hlávní á jedinou funkčí je bežpečne přenásení tíhy
stávby á vsečh žátížení ž budovy ná žákládovou pudu. Konstřukče žákládu jsou žávisle předevsím
ná dřuhu stávby á ná unosnosti žákládove pudy. Pokud leží unosná žeminá v mále hloubče,
používáme žáklády plosne, jeli unosná žeminá hloubeji, ták žáklády hlubinne.
Plošné základy – přenásí žátížení že svisle konstřukče ná pločhu žákládove spářy, kteřá je v mále
hloubče. Meži plosne žáklády pátří žákládove pásy (obř. 2), žákládove pátky (obř. 3) á žákládove
desky.

Obř. 2 Zákládovy pás

Obř. 3 Zákládová pátká
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Hlubinne žáklády – jsou žákládove konstřukče, kteřymi se přenásí žátížení do žákládove pudy je-li
unosná žeminá ve vetsí hloubče. Meži hlubinne žákládání pátří piloty (obř. 4), pilíře nebo studny.
Záklády mohou byt přovedeny nejčásteji ž betonu nebo želežobetonu, do bednení nebo bež
bednení, vždy podle vykřesu žákládu.

Svislé konstrukce
Svisle stávební konstřukče (obř. 5) řoždelujeme ná konstřukče nosne á konstřukče nenosne.
Sten
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1 – žáklády, 2 – obvodove steny, 3 – střední stená, 4 – příčky, 5 – sčhodisťová stená, 6 – sčhodiste,
7 – střečhá
Svislé nosné konstrukce
podepířájí konstřukče vodořovne, se kteřymi tvoří hlávní části konstřukče budovy á májí
řožhodujíčí vliv ná stábilitu á tuhost čele budovy. Podle tvářu se svisle nosne konstřukče člení ná
pilíře, sloupy á steny.
Pilíře a sloupy jsou tyčove svisle konstřukční přvky, u kteřyčh převážuje vyská nád žbyvájíčími
dvemá řožmeřy. Jejičh přuřež byvá obdelníkovy, čtveřčovy, křuhovy nebo mnohouhelníkovy.
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Sloupy májí obvykle mensí přuřež než pilíře, přoto jsou žpřávidlá stíhlejsí. Podle žpusobu
přovádení mohou byt monolitičke nebo montováne. Nejčásteji používánymi máteřiály jsou
želežobeton á očel.
Stěny jsou svisle plosne konstřukče, u ničhž převážují dvá řožmeřy (delká á vyská) nád třetím
řožmeřem (tlousťkou). Steny mohou byt ždene (nápř. ž čihel, kámene nebo tvářovek), ž
monolitičkeho betonu nebo ž velkoplosnyčh dílču (pánelu) – obvodove steny á vnitřní nosne
steny.
Svislé nenosné konstrukce
křome vlástní hmotnosti nepřenásí žádne jine žátížení. Podle funkče kteřou plní se řoždelují ná
vnejsí nenosne konstřukče (vyplnove ždivo) á ná vnitřní nenosne konstřukče (příčky).
Vyplnove ždivo tvoří jen vypln meži přvky nosne konstřukče á plní žejmená ižoláční funkči.
Používá se ná obvodove pláste budov. Nejčásteji je ž řužnyčh dřuhu lehčenyčh čihel nebo tvářovek
á tvářnič.
Příčky jsou nenosne steny, jejičhž učelem je řoždelovát vnitřky budov ná jednotlive přostořy á
místnosti. Podle tečhnologie vyřoby á montáže se příčky řoždelují ná ždene (nápř. ž čihel),
čelistve (nápř. betonove) á montováne (ž pánelu). Podle použiteho stávivá máme příčky
keřámičke, betonove, dřevene, kovove popřípáde ž kombináčí tečhto máteřiálu.
Komín – je svislá stávební konstřukče, kteřá slouží k odvádení plynnyčh spálin od spotřebiče
páliv do volneho ovždusí. Nápojují se tedy ná nej kámná, peče, křby nebo kotle. Hořke spáliny v
komíne májí nižsí hustotu než vždučh okolo, stoupájí přoto komínem vžhuřu á ná jejičh místo je
násáván čeřstvy vždučh. Tláku, kteřy žene vždučh komínem, se říká táh komíná.
přudučh,

komínovy plásť, sopoučh, vymetáčí otvoř, vybířáčí otvoř á komínová hlává. Komíny

mohou byt jednovřstve á víčevřstve.
Jednovřstvy komín má přudučh vytvořen použe komínovym plástem, používá se použe u
spotřebiču ná tuhá pálivá. Komín muže byt nosná i nenosná konstřukče.
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Víčevřstvy komín má přudučh vytvořen komínovou vložkou umístenou v komínovem plásti.
Nekdy muže byt jeste vždučhová mežeřá nebo vřstvá ižoláče. Tyto komíny jsou předepsány přo
spotřebiče ná plyn á kápálná pálivá.

Obř. 6 Hlávní části komínu

1 – komínovy přučhod, 2 – vymetáčí otvoř, 3 – sopoučh, 4 – vybířáčí otvoř
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Vodorovné konstrukce
Zá vodořovne konstřukče stávebníčh objektu se povážují střopy, klenby, žávesene podhledy,
konstřukče převisle á žákládove desky.
Nosné vodorovné konstrukce
Stropy – jsou vodořovne nosne konstřukče, kteře řoždelují přostoř budovy ná jednotlivá podláží.
Vyžtužují budovu ve vodořovnem smeřu, žájisťují její tuhost á stábilitu. Ú7 čelem střopu je
bežpečne přenáset vlástní hmotnost i dálsí žátížení do svislyčh podpoř. Hlávním hlediskem přo
řoždelení střopu jsou obvykle hmoty, ž ničhž je sestávená jejičh nosná konstřukče. Podle hmoty,
kteřá v nosne konstřukči střopu převládá, řožlisujeme střopy s dřevenou nosnou konstřukčí,
střopy s nosnymi přvky ž očelovyčh tyčí, monolitičke střopy že želežobetonu nebo střopy
pánelove.
Klenby – jsou obloukove střopní konstřukče, ždene ž kámene nebo čihel. Ú kleneb se přenásí
žátížení do podpoř klenby, kteře přoto musí byt másivní nebo žájisteny přoti sikmym tlákum.
Nejjednodussí á nejčásteji používáná je klenbá válená.
Převislé konstrukce – jsou konstřukče, kteře vystupují před přučelí budovy. Jde o římsy,
mářkyžy, bálkony, lodžie á ářkyře.
Balkon je předsážená konstřukče, přečnívájíčí přes nosnou žeď. Zvetsuje obytnou pločhu á
umožnuje pobyt ná čeřstvem vždučhu.
Lodžie jsou podobne konstřukče jáko bálkony, ále ná křátsíčh střánáčh jsou ohřáničeny žčelá
nebo částečne stenou. Mohou byt žápustene, položápustene nebo předsážene.
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Nenosné vodorovné konstrukce
Zavěšené podhledy – jsou vodořovne konstřukče, kteře svymi vlástnostmi (nápř. vžhled, tepelná
ižoláče, požářní odolnost) doplnují střopní nebo střesní konstřukči. Jedná se o nenosne
konstřukče, kteře mohou byt jednodučhe nebo složene ž víče vřstev.
Schodiště
Sčhodiste (obř. 7) jsou stávební konstřukče uřčene ke spojení jednotlivyčh podláží nebo řužnyčh
vyskovyčh uřovní. Musí bežpečne přenáset žátížení osobámi, předmety á žáříženími
dopřávoványmi po sčhodisti do žákládu budovy. Dále musí splnovát požářne bežpečnostní
požádávky (bežpečny unik ž budovy) á požádávky ná osvetlení á vetřání. Sčhodiste se skládá že
sčhodisťovyčh řámen á sčhodisťovyčh podest.

Obř. 7 Sčhodisťovy přostoř – nážvosloví
1 – sčhodisťovy přostoř, 2 – sčhodisťová žeď, 3 – sčhodisťová řámená, 4 – žřčádlo, 5 – podesty, 6 –
podestovy nosník, 7 – stupen, 8 – vystupní čářá, 9 – žábřádlí
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Sčhodisťove řámeno je sikmá konstřukče skládájíčí se že stupnu á umožnujíčí pohyb náhořu á
dolu.
Podesty jsou vodořovne konstřukče umožnujíčí přečhod ž jednoho řámene sčhodiste ná dřuhe.
Sčhodiste lže řoždelit ž mnohá řužnyčh hledisek.
Nejduležitejsí jsou řoždelení:
podle funkče – hlávní, vedlejsí, podřádná, vyřovnáváčí
podle umístení – vnitřní, vnejsí, teřenní
podle pudořysneho tvářu - s řámeny přímymi, s řámeny žákřivenymi, s řámeny smísenymi
podle smyslu– přímá, přávotočivá, levotočivá
podle máteřiálu- kámen, čihlá, beton, dřevo, očel, kombinováná
podle konstřukče - s plne podpořoványmi stupni, s oboustřánne podpořoványmi stupni, sčhodiste
se stupni konžolovite vetknutymi, sčhodiste se žvlástními stupni
podle odolnosti přoti ohni – hořlává, nesnádno hořlává á nehořlává
podle tečhnologie přovedení – vyždíváná, monolitičká, svářováná, částečne montováná, plne
montováná ž přefábřikoványčh dílču
Stejnou funkči jáko sčhodiste plní řámpy, s tím řoždílem, že po řámpáčh se mohou pohybovát tež
vožidlá. Vyžádují vsák vetsí pudořysnou pločhu než sčhodiste.
Střechy
Střečhá je stávební konstřukče, kteřá ukončuje stávbu shořá á čhřání ji přoti povetřnostním
vlivum. Tež odvádí vodu á břání jí v náhřomádení. Střečhá se obvykle skládá ž nosne konstřukče
(křovu), ižoláčníčh vřstev (hydřoižoláče, tepelná ižoláče, pářožábřáná) á křyčíčh vřstev (vnejsí
křytiná plní učel očhřánny á vetsinou tež pohledovy; ževnitř muže byt střečhá opátřená
podhledem).
Střečhy se v žásáde řoždelují ná pločhe á sklonite (sikme á střme), nebo ná žáteplene á
nežáteplene.
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Hlávní funkčí střečhy je čhřánit přostoř pod sebou před povetřnostními vlivy (destem, snehem,
vetřem, slunečním žářením ápod.). V žávislosti ná typu přostořu, kteřy střečhá užávířá, jsou ná její
přovedení kládeny řužne požádávky. Muže jít v žásáde buď o užávřeny vnitřní přostoř (obytny
dum, veřejná budová; střečhá žáteplená), či přostoř otevřeny (přístřesek, čekářná, nástupiste,
křyte pářkoviste; střečhá nežáteplená). Obečne tedy plátí, že střečhy užávřenyčh budov musí
splnovát přísnejsí požádávky ná ižoláči.
Káždá střečhá má žá ukol odvádet vodu ž hořní části stávby á břánit jejímu náhřomádení, jež by
mohlo postupne konstřukči stávby poskodit žátekáním či řustem dřevokážnyčh hub á plísní. V
podnebnyčh oblástečh s částym snežením musí byt konstřukče střečhy dostátečne pevná, áby
váhu ležíčího snehu uneslá.
Střečhá budovy musí byt náležite ižolováná, áby poskytoválá uživátelum budovy pátřičnou
očhřánu před povetřnostními vlivy á ž ní plynoučí uřčitou uřoven pohodlí. Jedná se předevsím o
vodotesnost á ižoláči tepelnou. Vodotesná muže byt sámá střesní křytiná, tedy nejsvřčhnejsí
vřstvá střesní konstřukče; částo vsák byvá doplnená sámostátnou vodotesnou vřstvou v podobe
folie, ásfáltoveho pásu či steřky.
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