
Výplňové konstrukce dělíme na:

• příčky

• zazdívky, sokly a pod. (např. zazdívky dveří)

• výplň obvodového pláště u skeletu 

Příčky jsou svislé nenosné stěny dodatečně vestavěné do nosné konstrukce, vystavené pouze interiérovým vlivům. Rozdělují 

prostor dle dispozičních požadavků a zajišťují akustickou, případně tepelně-technickou pohodu. Zároveň i staticky elementární, 

např. pro zavěšení kuchyňských skříněk. V některých případech jsou na ně kladeny i požární požadavky.

Pozornost musí být kladena na provazování příček s navazující nosnou zdí. To realizujeme často do kapes, aby se zdivo provázalo, 

nebo skrze kotvy či plech. „U”. U tenkých příček z keramických cihel vkládáme ztužující pásovinu. 

Horní hranu zajistíme proti poničení při průhybu stropu, např. dopěněním.

Výplňové konstrukce 

Příčky z akustických keram. bloků
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Příčky rozlišujeme:

Výplňové konstrukce - příčky 

• zděné z cihel plných tl. 100 či 150mm nebo z příčkovek

• z lehkých pórobetonových či jiných tvárnic

• z lehkých pórobetonových či jiných panelů, dříve siporex

• betonové - tzv. Moniérova příčka

• sádrokartonové

•   skleněné (skleněné tvárnice VITRAblok, COPILIT)

• nábytkářské

• prefa jádra
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Ukázka příčky z pórobetonových tvárnic s pouzdrem na posuvné dveře
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Ukázka betonové příčky - armování provedeno 

ve dvou řadách a z jedné strany je vidět již 

připravené bednění PERI s naolejováním. 

Uprostřed je vidět distanční plast. trubka v 

místě budoucího stažení bednění závitovou tyčí.
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Ukázka nábytkářské příčky se skládacími posuvnými dveřmi
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Ukázka sádrokartonové příčky - z jedné 

strany zaklopené, uvnitř provedeny 

instalace elektro a osazena truhlářská 

zárubeň.
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Ukázka prosklené příčky - hliníkové profily a čiré zasklení.
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Ukázka soklové zazdívky s instalacemi a geberitem.
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Hliněné konstrukce 

Hliněné konstrukce mají v našem stavitelství značnou tradici, od vymazávek dymníků po nosné konstrukce. S těmi se setkáváme 

dnes nejčastěji a stavebním blokům říkáme vepřovice. 

Vlastnostmi dosahují interiéry v objektech s aplikací nepálené hlíny (zejména stěny v plné tloušťce z tohoto materiálu) nejlepších 

vlastností vnitřního klimatu. Slabou stránkou je jejich citlivost na vodu - při styku s ní ztrácí pevnost a rozpadají se. Čelit tomu 

můžeme dvojím způsobem: jednak aplikací hliněné hmoty s polymery (vyvíjí na ČVUT Ing. Michal Procházka Ph.D.) a jednak jejich 

použití pouze jako výplňový materiál do např. hrázděné budovy, v současnosti rámové. 

Další velkou výhodou je faktor difuzního odporu: u hliněné omítky s polymery je 10, u vápenocementové omítky používaný na vnější 

jádro je 14, čili s horšími vlastnostmi.

Hliněné konstrukce můžeme rozdělit na:

1/ bloky pro výstavbu stěn                 2/ vnitřní omítky                                          3/ vnější omítky
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