
Typy nosných a nenosných stavebních konstrukcí

Základy

Zá�klády jsou nejniž�s� í�  č�á� stí�  stávby á  jejičh hlávní�  á  jedinou funkčí�  je  bežpeč�ne�  př�ená� s�ení�  tí�hy

stávby á vs�ečh žátí�ž�ení� ž budovy ná žá�kládovou pu� du. Konstřukče žá�kládu�  jsou žá�visle�  př�edevs�í�m

ná  dřuhu  stávby  á  ná  u� nosnosti  žá�kládove�  pu� dy.  Pokud  lež� í�  u� nosná�  žeminá  v  mále�  hloubče,

použ� í�vá�me žá�klády plos�ne� , jeli u� nosná�  žeminá hloube� ji, ták žá�klády hlubinne� .

Plošné základy – př�ená�s� í� žátí�ž�ení� že svisle�  konstřukče ná pločhu žá�kládove�  spá� řy, kteřá�  je v mále�

hloubče. Meži plos�ne�  žá�klády pátř�í� žá�kládove�  pásy (obř. 2), žá�kládove�  pátky (obř. 3) á žá�kládove�

desky.

     

Obř. 2 Zá�kládovy�  pá� s Obř. 3 Zá�kládová�  pátká
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Hlubinne�  žá�klády – jsou žá�kládove�  konstřukče, kteřy�mi se př�ená� s� í� žátí�ž�ení� do žá�kládove�  pu� dy je-li

u� nosná�  žeminá ve ve�ts� í� hloubče. Meži hlubinne�  žáklá�dá�ní� pátř�í� piloty (obř. 4), pilí�ř�e nebo studny.

Zá�klády  mohou  by� t  přovedeny  nejč�áste� ji  ž  betonu  nebo  ž�eležobetonu,  do  bedne�ní�  nebo  bež

bedne�ní�, vž�dy podle vy�křesu žá�kládu� .

  

Svislé konstrukce

Svisle�  stávební� konstřukče (obř. 5) řožde� lujeme ná konstřukče nosne�  á konstřukče nenosne� .

Ste�n
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1 – žá�klády, 2 – obvodove�  ste�ny, 3 – stř�ední� ste�ná, 4 – př�í�č�ky, 5 – sčhodis�ťová�  ste�ná, 6 – sčhodis�te� ,

7 – stř�ečhá

Svislé nosné konstrukce 

podepí�řájí�  konstřukče  vodořovne� ,  se  kteřy�mi  tvoř�í�  hlávní�  č�á� sti  konstřukče  budovy  á  májí�

řožhodují�čí� vliv ná stábilitu á tuhost čele�  budovy. Podle tvářu se svisle�  nosne�  konstřukče č�lení� ná

pilí�ř�e, sloupy á ste�ny.

Pilíře a sloupy jsou tyč�ove�  svisle�  konstřukč�ní� přvky, u kteřy�čh př�eváž�uje vy�s�ká nád žby�vájí�čí�mi

dve�má řožme�řy. Jejičh přu� ř�ež by�vá�  obde� lní�kovy�, č�tveřčovy�, křuhovy�  nebo mnohou� helní�kovy�. 
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Sloupy  májí�  obvykle  mens�í�  přu� ř�ež  než�  pilí�ř�e,  přoto  jsou  žpřávidlá  s�tí�hlejs� í�.  Podle  žpu� sobu

přová�de�ní�  mohou  by� t  monolitičke�  nebo  montováne� .  Nejč�áste� ji  použ� í�vány�mi  máteřiá� ly  jsou

ž�eležobeton á očel.

Stěny jsou svisle�  plos�ne�  konstřukče, u ničhž�  př�eváž�ují�  dvá řožme�řy (de� lká á vy�s�ká) nád tř�etí�m

řožme�řem  (tlous�ťkou).  Ste�ny  mohou  by� t  žde�ne�  (nápř�.  ž  čihel,  kámene  nebo  tvářovek),  ž

monolitičke�ho betonu nebo ž  velkoplos�ny�čh  dí�lču�  (pánelu� )  –  obvodove�  ste�ny á vnitř�ní�  nosne�

ste�ny.

Svislé nenosné konstrukce 

křome�  vlástní� hmotnosti nepř�ená� s� í� ž�á�dne�  jine�  žátí�ž�ení�. Podle funkče kteřou plní� se řožde� lují� ná

vne� js� í� nenosne�  konstřukče (vy�pln� ove�  ždivo) á ná vnitř�ní� nenosne�  konstřukče (př�í�č�ky).

Vy�pln� ove�  ždivo  tvoř�í�  jen  vy�pln�  meži  přvky  nosne�  konstřukče  á  plní�  žejme�ná  ižoláč�ní�  funkči.

Použ� í�vá�  se ná obvodove�  plá� s�te�  budov. Nejč�áste� ji je ž řu� žny�čh dřuhu�  lehč�eny�čh čihel nebo tvářovek

á tvá� řnič.

Př�í�č�ky jsou nenosne�  ste�ny, jejičhž�  u� č�elem je řožde� lovát vnitř�ky budov ná jednotlive�  přostořy á

mí�stnosti.  Podle  tečhnologie  vy�řoby  á  montá� ž�e  se  př�í�č�ky  řožde� lují�  ná  žde�ne�  (nápř�.  ž  čihel),

čelistve�  (nápř�.  betonove�)  á  montováne�  (ž  pánelu� ).  Podle  použ� ite�ho  stávivá  má�me  př�í�č�ky

keřámičke� , betonove� , dř�eve�ne� , kovove�  popř�í�páde�  ž kombináčí� te�čhto máteřiá� lu� .

Komín – je svislá�  stávební�  konstřukče,  kteřá�  slouž� í�  k odvá�de�ní�  plynny�čh spálin od spotř�ebič�e

páliv do volne�ho ovždus�í�. Nápojují� se tedy ná ne� j kámná, peče, křby nebo kotle. Hořke�  spáliny v

komí�ne�  májí� niž�s� í� hustotu než�  vždučh okolo, stoupájí� přoto komí�nem vžhu� řu á ná jejičh mí�sto je

násá�vá�n č�eřstvy�  vždučh. Tláku, kteřy�  ž�ene vždučh komí�nem, se ř�í�ká�  táh komí�ná.

přu� dučh,   komí�novy�  plá� s�ť,  sopoučh, vymetáčí�  otvoř, vybí�řáčí�  otvoř á komí�nová�  hlává.  Komí�ny

mohou by� t jednovřstve�  á ví�čevřstve� .

Jednovřstvy�  komí�n  má�  přu� dučh  vytvoř�en  použe  komí�novy�m  plá� s�te�m,  použ� í�vá�  se  použe  u

spotř�ebič�u�  ná tuhá�  pálivá. Komí�n mu� ž�e by� t nosná�  i nenosná�  konstřukče.
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Ví�čevřstvy�  komí�n  má�  přu� dučh  vytvoř�en  komí�novou  vlož�kou  umí�ste�nou  v  komí�nove�m  plá� s�ti.

Ne�kdy mu� ž�e by� t jes�te�  vždučhová�   mežeřá nebo vřstvá ižoláče.  Tyto komí�ny jsou  př�edepsá�ny přo

spotř�ebič�e ná plyn á kápálná�  pálivá.

Obř. 6 Hlávní� č�á� sti komí�nu

1 – komí�novy�  přu� čhod, 2 – vymetáčí� otvoř, 3 – sopoučh, 4 – vybí�řáčí� otvoř
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Vodorovné konstrukce

Zá  vodořovne�  konstřukče  stávební�čh  objektu�  se  pováž�ují�  střopy,  klenby,  žáve�s�ene�  podhledy,

konstřukče př�evisle�  á žá�kládove�  desky.

Nosné vodorovné konstrukce

Stropy – jsou vodořovne�  nosne�  konstřukče, kteře�  řožde� lují� přostoř budovy ná jednotlivá�  podláž� í�.

Vyžtuž�ují�  budovu  ve  vodořovne�m  sme�řu,  žájis�ťují�  její�  tuhost  á  stábilitu.  Ú7 č�elem  střopu�  je

bežpeč�ne�  př�ená� s�et vlástní� hmotnost i dáls� í�  žátí�ž�ení� do svisly�čh podpoř. Hlávní�m hlediskem přo

řožde� lení� střopu�  jsou obvykle hmoty, ž ničhž�  je sestávená jejičh nosná�  konstřukče. Podle hmoty,

kteřá�  v  nosne�  konstřukči  střopu př�evlá�dá� ,  řožlis�ujeme  střopy  s  dř�eve�nou nosnou konstřukčí�,

střopy  s  nosny�mi  přvky  ž  očelovy�čh  tyč�í�,  monolitičke�  střopy  že  ž�eležobetonu  nebo  střopy

pánelove� .

Klenby – jsou obloukove�  střopní�  konstřukče, žde�ne�  ž kámene nebo čihel.  Ú kleneb se př�ená�s� í�

žátí�ž�ení�  do podpoř klenby, kteře�  přoto musí�  by� t  másivní�  nebo žájis�te�ny přoti s� ikmy�m tláku� m.

Nejjednodus�s� í� á nejč�áste� ji použ� í�váná�  je klenbá válená� .

Převislé  konstrukce –  jsou  konstřukče,  kteře�  vystupují�  př�ed  přu� č�elí�  budovy.  Jde  o  ř�í�msy,

mářky�žy, bálkony, lodž� ie á ářky�ř�e.

Balkon je  př�edsážená�  konstřukče,  př�eč�ní�vájí�čí�  př�es  nosnou  žeď.  Zve� ts�uje  obytnou  pločhu  á

umož�n� uje pobyt ná č�eřstve�m vždučhu.

Lodžie jsou podobne�  konstřukče jáko bálkony, ále ná křáts� í�čh střáná� čh jsou ohřánič�eny žčelá

nebo č�á� steč�ne�  ste�nou. Mohou by� t žápus�te�ne� , položápus�te�ne�  nebo př�edsážene� .
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Nenosné vodorovné konstrukce

Zavěšené podhledy – jsou vodořovne�  konstřukče, kteře�  svy�mi vlástnostmi (nápř�. vžhled, tepelná�

ižoláče,  pož�á� řní�  odolnost)  dopln� ují�  střopní�  nebo  stř�es�ní�  konstřukči.  Jedná�  se  o  nenosne�

konstřukče, kteře�  mohou by� t jednodučhe�  nebo slož�ene�  ž ví�če vřstev.

Schodiště

Sčhodis�te�  (obř. 7) jsou stávební� konstřukče uřč�ene�  ke spojení� jednotlivy�čh podláž� í� nebo řu� žny�čh

vy�s�kovy�čh  u� řovní�.  Musí�  bežpeč�ne�  př�ená� s�et  žátí�ž�ení�  osobámi,  př�edme�ty  á  žář�í�žení�mi

dopřávovány�mi  po  sčhodis�ti  do  žá�kládu�  budovy.  Dá� le  musí�  spln� ovát  pož�á� řne�  bežpeč�nostní�

pož�ádávky (bežpeč�ny�  u� nik ž budovy) á pož�ádávky ná osve�tlení� á ve�třá�ní�. Sčhodis�te�  se sklá�dá�  že

sčhodis�ťovy�čh řámen á sčhodis�ťovy�čh podest.

Obř. 7 Sčhodis�ťovy�  přostoř – ná�žvosloví�

1 – sčhodis�ťovy�  přostoř, 2 – sčhodis�ťová�  žeď, 3 – sčhodis�ťová�  řámená, 4 – žřčádlo, 5 – podesty, 6 –

podestovy�  nosní�k, 7 – stupen� , 8 – vy�stupní� č�á� řá, 9 – žá�břádlí�
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Sčhodis�ťove�  řámeno je s� ikmá�  konstřukče sklá�dájí�čí�  se že stupn� u�  á umož�n� ují�čí�  pohyb náhořu á

dolu� .

Podesty jsou vodořovne�  konstřukče umož�n� ují�čí� př�ečhod ž jednoho řámene sčhodis�te�  ná dřuhe� .

Sčhodis�te�  lže řožde� lit ž mnohá řu� žny�čh hledisek.

Nejdu� lež� ite� js� í� jsou řožde� lení�:

podle funkče – hlávní�, vedlejs� í�, podř�ádná� , vyřovná�váčí�

podle umí�ste�ní� – vnitř�ní�, vne� js� í�, teře�nní�

podle pu� dořysne�ho tvářu - s řámeny př�í�my�mi, s řámeny žákř�iveny�mi, s řámeny smí�s�eny�mi

podle smyslu– př�í�má� , přávotoč�ivá� , levotoč�ivá�

podle máteřiá� lu- ká�men, čihlá, beton, dř�evo, očel, kombinováná�

podle konstřukče - s plne�  podpořovány�mi stupni, s oboustřánne�  podpořovány�mi stupni, sčhodis�te�

se stupni konžolovite�  vetknuty�mi, sčhodis�te�  se žvlá� s�tní�mi stupni

podle odolnosti přoti ohni – hoř�lává� , nesnádno hoř�lává�  á nehoř�lává�

podle  tečhnologie  přovedení�  –  vyždí�váná� ,  monolitičká� ,  svář�ováná� ,  č�á� steč�ne�  montováná� ,  plne�

montováná�  ž přefábřikovány�čh dí�lču�

Stejnou funkči jáko sčhodis�te�  plní� řámpy, s tí�m řoždí�lem, ž�e po řámpá� čh se mohou pohybovát te�ž�

vožidlá. Vyž�ádují� vs�ák ve� ts� í� pu� dořysnou pločhu než�  sčhodis�te� .

Střechy

Stř�ečhá  je  stávební�  konstřukče,  kteřá�  ukonč�uje  stávbu  shořá  á  čhřá�ní�  ji  přoti  pove�třnostní�m

vlivu� m. Te�ž�  odvá�dí� vodu á břá�ní� jí� v náhřomáde�ní�. Stř�ečhá se obvykle sklá�dá�  ž nosne�  konstřukče

(křovu), ižoláč�ní�čh vřstev (hydřoižoláče,  tepelná�  ižoláče,  pářožá�břáná) á křyčí�čh vřstev (vne� js� í�

křytiná  plní�  u� č�el  očhřánny�  á  ve� ts� inou  te�ž�  pohledovy� ;  ževnitř�  mu� ž�e  by� t  stř�ečhá  opátř�ená

podhledem).

Stř�ečhy  se  v  žá� sáde�  řožde� lují�  ná  pločhe�  á  sklonite�  (s� ikme�  á  střme�),  nebo  ná  žáteplene�  á

nežáteplene� .
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Hlávní� funkčí� stř�ečhy je čhřá�nit přostoř pod sebou př�ed pove�třnostní�mi vlivy (des�te�m, sne�hem,

ve� třem, sluneč�ní�m žá� ř�ení�m ápod.). V žá�vislosti ná typu přostořu, kteřy�  stř�ečhá užáví�řá� , jsou ná její�

přovedení� kládeny řu� žne�  pož�ádávky. Mu� ž�e jí�t v žá� sáde�  buď o užávř�eny�  vnitř�ní� přostoř (obytny�

du� m,  veř�ejná�  budová;  stř�ečhá žáteplená� ),  č�i  přostoř  otevř�eny�  (př�í�stř�es�ek,  č�eká� řná,  ná� stupis�te� ,

křyte�  pářkovis�te� ;  stř�ečhá nežáteplená� ).  Obečne�  tedy plátí�,  ž�e  stř�ečhy užávř�eny�čh  budov musí�

spln� ovát př�í�sne� js� í� pož�ádávky ná ižoláči.

Káž�dá�  stř�ečhá má�  žá u� kol odvá�de� t vodu ž hořní� č�á� sti stávby á břá�nit její�mu náhřomáde�ní�, jež�  by

mohlo postupne�  konstřukči stávby pos�kodit žáte�ká�ní�m č�i řu� stem dř�evokážny�čh hub á plí�sní�.  V

podnebny�čh oblástečh s č�ásty�m sne�ž�ení�m musí�  by� t  konstřukče stř�ečhy dostáteč�ne�  pevná� ,  áby

vá�hu lež� í�čí�ho sne�hu uneslá.

Stř�ečhá  budovy  musí�  by� t  ná� lež� ite�  ižolová�ná,  áby  poskytoválá  už� ivátelu� m  budovy  pátř�ič�nou

očhřánu př�ed pove� třnostní�mi vlivy á ž ní� plynoučí� uřč�itou u� řoven�  pohodlí�. Jedná�  se př�edevs�í�m o

vodote�snost  á  ižoláči  tepelnou.  Vodote�sná�  mu� ž�e  by� t  sámá  stř�es�ní�  křytiná,  tedy  nejsvřčhne� js� í�

vřstvá stř�es�ní� konstřukče; č�ásto vs�ák by�vá�  doplne�ná sámostátnou vodote�snou vřstvou v podobe�

fo� lie, ásfáltove�ho pá� su č�i ste�řky.
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