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Nenosné svislé konstrukce – příčky

FUNKCE PŘÍČEK

Příčky jsou svislé nenosné stěny, přenášejí pouze vlastní hmotnost do 
nosných konstrukcí (stropů, stěn). 
Šířka příčky se navrhuje podle účelu, podle požadavků z hlediska akustiky, 
tepelné techniky, PBŘ, vedení rozvodů, zavěšení zařizovacích předmětů …

• OPTICKÉ DĚLENÍ VNITŘNÍCH PROSTOR BUDOV
Oddělují dva různé prostory. Brání vizuální komunikaci, jsou neprůhledné, ale mohou
být průsvitné (např. textilní závěs, fólie z plastické látky nebo pevná, případně skládací
lehká stěna z dřevěného materiálu apod.).

Funkce

Nenosné svislé konstrukce 
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• ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ
Zabraňují pronikání hluku nebo zvuku do 
chráněného prostoru. Tato dělící stěna 
musí být těsná, bez skulin, kterými by hluk 
přímo pronikl. K akustickému rozdělení 
prostoru jsou potřebné jednoduché příčky 
s určitou plošnou hmotností nebo 
vícevrstvé příčky.

• TEPELNĚ IZOLAČNÍ
oddělují dva prostory s různým 
tepelným mikroklimatem

FUNKCE PŘÍČEK

Nenosné svislé konstrukce 

• PROTIPOŽÁRNÍ
oddělují dva prostory s různými požadavky 
na PBŘ

• velmi lehké do 50 kg/m2

• lehké 50 až 120 kg/m2

• těžké nad 120 kg/m2

– spodní uložení     – zavěšené – boční uložení     – kombinované

DĚLENÍ PŘÍČEK

1. Podle hmotnosti

2. Podle statického uložení

Nenosné svislé konstrukce 
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DĚLENÍ PŘÍČEK

• pevné (přemístění = vybourání)

• přemístitelné (z lehkých dílců = 

lze demontovat)

• pohyblivé (posuvná dráha –

posuvné, skládací)

3. Podle zabudování

Jednoduchá

Dvojitá

4. Podle skladby

Nenosné svislé konstrukce 

Kombinovaná

– zděné z kusových staviv

– tvárnicové keramické 

– tvárnicové pórobetonové

– tvárnicové z lehčeného betonu (liaporbetonu)

– cihelné keramické

– vápenopískové

– skleněné

– smíšené

– monolitické

– z litého železobetonu (ŽB) do bednění

– omítané na pletivo

– montované a demontovatelné

– plošné

– z dílců

DĚLENÍ PŘÍČEK

5. Podle technologie provedení

Nenosné svislé konstrukce 
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Zděné příčky

• stavební konstrukce vzniklá záměrným skládáním prvků z přírodního nebo umělého 
staviva spojované maltou nebo kladené na sucho.

• důležité je i uspořádání prvků – vazba = únosnost zdiva

Nenosné svislé konstrukce 

ZDĚNÉ PŘÍČKY

Platí stejná zásada pro zajištění stability nenosné stěny jako u nosné stěny 

Zdivo bez vazby                                    Zdivo s vazbou
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• Výškově respektují modul zdiva (výška 238, resp. u broušených 249 mm)
• Systém spojování styčných spár P+D
• Šířky – dle výrobců (základní rozměry): 65, 80, 100, 115, 140

• doplňkové dílce se sekají kladívkem

• špatně se vysekávají drážky

Nenosné svislé konstrukce 

ZDĚNÉ PŘÍČKY

Tvárnicové  – keramické 

Výrobci: např.:  Porotherm (www.porotherm.cz), Supertherm
(www.heluz.cz), Ecoton (www.cihly-ecoton.cz). 

Akustická dvojitá příčka – mezibytová
Nenosné svislé konstrukce 

ZDĚNÉ PŘÍČKY

Tvárnicové  – keramické 

Napojení příček
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Nenosné svislé konstrukce 

ZDĚNÉ PŘÍČKY

Tvárnicové  – napojení u stropu 

Maltové lůžko + separační vrstva např. korek, guma, plstěný pás, apod.

Mezera mezi poslední vrstvou 
příčky a stropem se vyplňuje  
maltou. Pokud je rozpětí 
stropu větší než 3,5 m, 
vyplňuje se mezera z důvodu 
možného průhybu stropu 
stlačitelným materiálem.

Nenosné svislé konstrukce 

ZDĚNÉ PŘÍČKY

Uložení tvárnicových a zděných příček na strop



Ing. Radim Kolář, Ph.D. Přednáška č. 5, 2014

VUT v Brně, Fakula stavební,                                   
Ústav pozemního stavitelství 8

Výrobci: např.:  Ytong (www.xella.cz), Porfix (www.porfix.cz).

• Výškově respektují modul zdiva (výška 249 mm)
• Šířky – dle výrobců (základní rozměry): 50, 75, 100, 125, 150

• doplňkové dílce se řežou

• lepí se v ložné i styčné spáře plnoplošně, tl. spáry 1 mm

• nízká zvukoizolační schopnost 

Nenosné svislé konstrukce 

ZDĚNÉ PŘÍČKY

Tvárnicové  – pórobetonové 

Nenosné svislé konstrukce 

ZDĚNÉ PŘÍČKY

Tvárnicové  – pórobetonové 
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Nenosné svislé konstrukce 

ZDĚNÉ PŘÍČKY

Tvárnicové  – liaporbetonové
Výrobci:  Lias Vintířov, LSM, k.s. (www.liapor.cz). 

• výškově respektují modul zdiva (výška 240 mm)
• šířky (základní rozměry): 70, 115, 175

• styčná spára – systém P+D

• ložná spára – malta tl. 10 mm

� Cihla plná CP 290 ×××× 140 ×××× 65 mm (velký formát)
• Vyráběny pálením cihlářské hlíny

• Mají plný střep bez otvorů (dutin)

• Hmotnost 4,5 kg

• Pevnost cihel v tlaku : P7 P10, P15 P20 (P25) MPa

• Tloušťka příčky min. 75 mm, maximálně 150 mm

• Tyto příčky se vyzdívají z plných cihel, z cihel podélně a příčně děrovaných, ze 
škvárobetonových nebo křemelinových příčkovek. 

• Příčky v tloušťce 1/4 cihly se vyzdívají na MVC a někdy se vyztužují ocelovými vložkami 
vkládanými do ložných spár.

• Příčky delší než 5,4 m nebo vyšší než 3,0 m musí být vyztuženy ocelovou výztuží, 
železobetonovými věnci, cihlovými pilířky apod.

Nenosné svislé konstrukce 

ZDĚNÉ PŘÍČKY

Cihelné příčky
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• Pálené z cihlářské hlíny, vylehčené dutinami

• Hmotnost 4,5 kg, tloušťka příčky 125 mm

� Cihla metrická CDm 240 ×××× 115 ×××× 113 mm

� Cihla vápenopísková 290 ×××× 140 ×××× 65 mm, 240*115*72 mm

• Lisují se z vápna a křemičitého písku

• Přesné hrany – vhodné pro komíny, pilíře apod.

• Hmotnost 3,4 kg. Tl. příčky 125 mm.

� Cihla podélně děrovaná 290 ×××× 140 ×××× 65 mm
• Vyráběny pálením cihlářské hlíny

• Mají plný střep bez otvorů (dutin)

• Tloušťka příčky min. 75 mm, maximálně 150 mm

Nenosné svislé konstrukce 

ZDĚNÉ PŘÍČKY

Cihelné příčky

A. DO KAPES

Nenosné svislé konstrukce 

ZDĚNÉ PŘÍČKY

Cihelné příčky – kotvení do kapes
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Nenosné svislé konstrukce 

ZDĚNÉ PŘÍČKY

Cihelné příčky – kotvení do podélné drážky

Pružné uložení

Tuhé uložení

Dvojité příčky se staví pro lepší tepelně a zvukově izolační vlastnosti. Příčka se skládá ze 
dvou vyzděných částí, přičemž prostor, který se nachází mezi nimi je vyplněn tepelnou 
nebo zvukovou izolací. Kotvení a otvory v příčkách se provádí obdobně jako u příček 
jednoduchých.

Nenosné svislé konstrukce 

Kotvení dvojitých příček: 
a - do zdiva z materiálů, u nichž 
nelze provést kapsy:

- kotevní výztuž průměru 5,5 mm 
- pružná vložka

b - do zdiva vyzdívaného tradičně:
- omítka,
- cihelná příčka,
- lepenka,
- zvuková izolace,
- vzduchová dutina

ZDĚNÉ PŘÍČKY

Cihelné příčky – kotvení dvojitých příček



Ing. Radim Kolář, Ph.D. Přednáška č. 5, 2014

VUT v Brně, Fakula stavební,                                   
Ústav pozemního stavitelství 12

Výrobci např.: www.ceskeluxfery.cz, www.luxfery.net

• ze skleněných tvárnic

• rozměry – (š × v × tl.) 190×190×80 (100) mm

Nenosné svislé konstrukce 

ZDĚNÉ PŘÍČKY

Skleněné příčky

Nenosné svislé konstrukce 

ZDĚNÉ PŘÍČKY

Skleněné příčky – provádění

Detail uložení do 

ocelového profilu
Uložení pomocí 

distančních křížů
Detail ukotvení bez ocelového profilu

• vždy musí být oddilatovány od okolních konstrukcí
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Montované příčky

DĚLÍ SE NA:

• plošné – nosná část příčky je tvořena 
deskou (např.: EKOPANELY 
(www.ekopanely.cz))

• roštové – nosnou část příčky tvoří rošt 
kovový nebo dřevěný a na něj se 
montuje opláštění (např.: 
sádrokarotnové – Knauf
(www.knauf.cz), Rigips (www.rigips.cz), 
cementotřískové – Cetris
(www.cetris.cz))

• pevné

• přemístitelné

• pohyblivé

Plošné

Roštové
Nenosné svislé konstrukce 

MONTOVANÉ PŘÍČKY

Konstrukčně se provádí jako:
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• tvořená nosným roštem z pozinkovaných nebo dřevěných 

profilů

• z obou stran opláštěná sádrokartonovou deskou 

• do vzniklé mezery se obvykle skládá izolace z minerální plsti 

• tloušťka příčky je odvislá od požadavků konstrukčních, 

akustických, apod.

Ukončení u podlahy

Napojení na strop

Nenosné svislé konstrukce 

MONTOVANÉ PŘÍČKY – PEVNÉ ROŠTOVÉ

Sádrokartonová příčka

Jednoduchá příčka, dvojité opláštění

Dvojitá příčka, dvojité opláštění

Jednoduchá příčka, trojité opláštění

Povrchové úpravy:

• Připevnění desek ke konstrukci 

• Tmelení spár – skelná výztužná páska, přetmelení, přebroušení 

• Malby+

Opláštění:

Nenosné svislé konstrukce 

MONTOVANÉ PŘÍČKY – PEVNÉ ROŠTOVÉ

Sádrokartonová příčka
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• Vzdálenost sloupků max. 625 mm

det. A

det. B

det. C

Nenosné svislé konstrukce 

MONTOVANÉ PŘÍČKY – PEVNÉ ROŠTOVÉ

Sádrokartonová příčka

STYK DVOU PŘÍČEKVEDENÍ ROZVODŮ

Nenosné svislé konstrukce 

MONTOVANÉ PŘÍČKY – PEVNÉ ROŠTOVÉ

Sádrokartonová příčka
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Nenosné svislé konstrukce 

MONTOVANÉ PŘÍČKY – PEVNÉ ROŠTOVÉ

Další materiály pro opláštění

• Sádrovláknitá deska
(např. Feramcell, Rigidur)

• Cementovláknité desky
(např. Fermacell)

Cementotřísková deska
(např. Cetris) Desky na bázi celulózy

(např. Flexibuild)

• tloušťka stěny cca 100mm
• hliníkové profily s výplní
• opláštění SDK s fólií, dřevotřískové 

desky, laminované desky
• prosklení 
• neprůzvučnost

Nenosné svislé konstrukce 

MONTOVANÉ PŘÍČKY – PŘEMÍSTITELNÉ

Vlastnosti
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Nenosné svislé konstrukce 

MONTOVANÉ PŘÍČKY – POHYBLIVÉ

Posuvné nebo skládací

Monolitické příčky
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• použití jen tehdy, má-li nést těžké zařizovací předměty, nebo v průmyslových 
prostorech, kde je předepsána pro svou pevnost. 

• nevýhodou je, že je velké hmotnost a velká pracnost a nedají se v ní dodatečně 
prosekávat rýhy.

• vyztužuje se sítí z ocelových drátů. Tato výztuž se zakotví do kapes ve zdivu a ke 
stropní konstrukci se přichytí pomocí úchytek nebo svorek a spon.

Nenosné svislé konstrukce 

MONOLITICKÉ PŘÍČKY

Monierova příčka

• Nosnou kostru tvoří ocelové dráty, které tvoří  čtvercovou síť. Ocelové dráty se musí 
řádně upnout mezi nosné zdi, strop i podlahu.

• Na tuto kostru se přidrátuje pletivo z pozinkovaného ocelového drátu. 
• Na pletivo se nanáší dostatečně hustá vápenosádrová malta s použitím jednostranného 

bednění nebo i bez něho. Celková tloušťka rabicové příčky je 50 mm.
• Nehodí se do trvale vlhkého prostředí a pro obkládání obkladačkami.

Nenosné svislé konstrukce 

MONOLITICKÉ PŘÍČKY

Rabitzova příčka
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Překlady nad otvory ve stěnách

Nad otvory v nosných stěnách musí být prvek, který je schopen přenášet zatížení

z přilehlých částí stropů a zdiva do svislých podpor (ostění) podél otvoru.

Tyto prvky se nazývají překlady a rozlišují se na:

• nadedveřní

• nadokenní

• nad výklenky, nikami a drážkami

• nad průchody ve stěnách

Překlady nad otvory ve stěnách 

OTVORY VE STĚNÁCH

Dle technologie provádění mohou být překlady

• montované

• monolitické

• kombinované

• zděné
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Překlady nad otvory ve stěnách 

OTVORY VE STĚNÁCH

Překlad

Nadpraží

Ostění

Práh

(Bez prahu)

Názvosloví jednotlivých částí otvorů

Překlady nad otvory ve stěnách 

OTVORY VE STĚNÁCH

Překlad

Nadpraží

Ostění

Parapet

(Bez parapetu)

Názvosloví jednotlivých částí otvorů
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– rovnoměrné spojité (např. ŽB deskou)
– osamělými břemeny (např. nosníky)

OTVORY VE STĚNÁCH

Překlady nad otvory ve stěnách 

Zatížení překladů dle typu zatížení

OTVORY VE STĚNÁCH

Překlady nad otvory ve stěnách 

Zatížení překladů dle tvaru překladu

Nadpraží rovné 
(namáhání tlakem, ohybem)

Nadpraží klenuté
(namáhání tlakem, tlakem s ohybem



Ing. Radim Kolář, Ph.D. Přednáška č. 5, 2014

VUT v Brně, Fakula stavební,                                   
Ústav pozemního stavitelství 22

• Statické – přenos zatížení do přilehlých podpor (viz. dříve)

• Tepelně izolační – v místě překladu vždy vznikne tepelný most vlivem použitého 

materiálu (železobeton, ocel), proto se provádí zateplení z exteriérové strany překladu

• Koordinační  – v případě montovaných překladů musí jejich rozměry odpovídat 

skladebným rozměrům svislých konstrukcí, oken i stropů

1. Monolitické – železobetonové

2. Zděné – cihly – přímé (plochá klenba - vyztužené pásovinou, klenuté)

– kámen – přímé, klenuté 

3. Montované – keramické nosníky (Porotherm, Keratherm apod.)

– ze železobetonu (RZP)

– ocelové nosníky (především u rekonstrukcí, jinak ne)  

– dřevo

– z lehkých betonů (systém Ytong, Hebel = Xella)

4. Kombinované

OTVORY VE STĚNÁCH

Překlady nad otvory ve stěnách 

Překlady – požadavky 

Překlady – dělení dle materiálů

– vlivem použití jiného materiálu vzniká v místě překladu tepelný most

– je nutné překlady izolovat tepelnou izolací

Úprava překladu v obvodové zdi

ŠPATNĚ SPRÁVNĚ SPRÁVNĚ

OTVORY VE STĚNÁCH

Překlady nad otvory ve stěnách 

Překlady – tepelná izolace 
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• keramabetonové nosníky (Porotherm, Keratherm apod.)

• železobetonové (RZP)

• ocelové nosníky (především u rekonstrukcí, jinak ne)  

• dřevo

• z lehkých betonů (systém Ytong, Hebel = Xella)

PŘEKLADY MONTOVANÉ

Překlady nad otvory ve stěnách 

Překlady montované – dělení

• jedná se o kombinaci cihelných tvarovek a železobetonové nosné části 

• délka překladu 1000 až 3500 mm po 250 mm

• největší světlost otvoru dle uložení překladu

Minimální uložení:

– do délky překladu 1750 mm: 125 mm

– délky 2000 až 2250 mm:          200 mm

– 2500 mm a větší:                     250 mm

Překlady nad otvory ve stěnách 

PŘEKLADY MONTOVANÉ

Překlady keramobetonové (keramické)
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SKLADBA U VNITŘNÍ STĚNY

Překlady nad otvory ve stěnách 

PŘEKLADY MONTOVANÉ

Překlady keramobetonové (keramické)

SKLADBA U VNĚJŠÍ STĚNY

Detail okenního nadpraží pro 
stěnu tl. 365 a 400 mm

Detail okenního nadpraží pro 
stěnu tl. 440 mm

Překlady nad otvory ve stěnách 

PŘEKLADY MONTOVANÉ

Překlady keramobetonové (keramické)
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• keramické ploché překlady nejsou nosné sami o sobě. 

• nosné jsou až ve spojení s nad nimi vyzděnou 

nadezdívkou – tlakovou zónou (také se nazývá 

spřažený překlad)

• délka uložení překladu ve zdivu je min 120 mm

• ploché překlady se musí v průběhu montáže podepřít

Překlady nad otvory ve stěnách 

PŘEKLADY MONTOVANÉ

Překlady keramobetonové (keramické) – tzv. ploché

– pro umístění venkovní předokenní roletové schránky 

– výška je v modulu 250 mm 

Překlady nad otvory ve stěnách 

PŘEKLADY MONTOVANÉ

Překlady keramobetonové (keramické) – roletové
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• Vyrábí se plné nebo vylehčené dutinou, kladou se 

do cementové malty a styčné spáry se zalévají MC

• rozměrově odpovídají různým modulům zdiva

Překlady nad otvory ve stěnách 

PŘEKLADY MONTOVANÉ

Překlady železobetonové

Překlady nad otvory ve stěnách 

PŘEKLADY MONTOVANÉ

Příklad kombinace ŽB překladů – tloušťka zdiva 440mm
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UIPE

Překlady nad otvory ve stěnách 

Překlady ocelové

Používané profily:

PŘEKLADY MONTOVANÉ

a) V nosné obvodové stěně b) v příčce o tl. menší než 150 mm

Překlady nad otvory ve stěnách 

Překlady ocelové – příklady použití

PŘEKLADY MONTOVANÉ
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• dříve u historických staveb

• nyní překlady podle systému dřevostavby

• u nás nejčastěji rámový systém dřevostaveb

• dřevěné hranoly profilu 60 x 120 mm

• použity i na překlady, při větších rozponech 

se pokládá více profilů na sebe

Překlady nad otvory ve stěnách 

PŘEKLADY MONTOVANÉ

Překlady dřevěné

– jedná se o pórobetonové prvky 
armované betonářskou výztuží

– překlady se nesmí zkracovat ani 
upravovat jejich průřezy

– pro danou tloušťku zdiva a světlost 
otvoru je odpovídající typ překladu

– správná poloha překladů je dána 
šipkami v čelech překladů, tyto šipky 
musí směřovat vzhůru. 

Překlady nad otvory ve stěnách 

PŘEKLADY MONTOVANÉ

Překlady z lehkých betonů
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• U-profily jsou bednící prvky – ztracené bednění – z pórobetonu
• jsou určeny ke zhotovení železobetonových překladů, průvlaků a sloupů 
• U-profily nejsou nosné → montážní podepření lze odstranit až po předepsané době 

Překlady nad otvory ve stěnách 

PŘEKLADY MONTOVANÉ

Překlady z lehkých betonů

Lze je navrhovat pro rozpětí cca do 8 m.
Zatížení působí jako

– prostý nosník – nad 1 otvorem

– spojitý nosník – nad více otvory  

Rozměry min. – výška h = 1/20 l

rozpětí l = 1,05 ls

PŘEKLADY MONOLITICKÉ

Překlady nad otvory ve stěnách 
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předběžný návrh: h = 1/20 × ℓ

Překlady nad otvory ve stěnách 

PŘEKLADY MONOLITICKÉ

Způsob vyztužení

Přímé překlady vytvořené plochou klenbou

Klenuté překlady

– pro rozpon do 3 m

PŘEKLADY ZDĚNÉ

Překlady nad otvory ve stěnách 

Cihelné překlady
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Přímé překlady

– vytvořené zkosenými kvádry přesně do 
sebe osazenými

Klenuté překlady

Překlady nad otvory ve stěnách 

PŘEKLADY ZDĚNÉ

Kamenné překlady


