
Z D Ě N É    P Ř Í Č K Y



Příčka je svislá nenosná stavební konstrukce. 
Základní funkcí příčky je dělení vnitřních prostorů v objektu.
Podporují stropní konstrukce.

Příčky mají být:
Lehké
Pevné
Zvukotěsné
Zdravotně nezávadné

Příčky obecně můžeme dělit podle několika kritérií. 
Rozdělení příček podle použitého materiálu:

zděné (cihelné, z lehkých pórobetonových tvárnic, aj.) 
betonové (monolitické - Moniérova příčka, celostěnové panely) 
skleněné (ze sklobetonu, z dílců Copilit) 
montované z lehkých desek (sádrokartonové) 

R O Z D Ě L E N Í   P Ř Í Č E K

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklobeton


Rozdělení příček z hlediska přenášení tíhy na stropy:
a) podepřené - např. stropní konstrukcí, betonovou mazaninou, atd. 
b) visuté - ukotvené a nesené okolními nosnými stěnami 
c) kombinované - kombinace předchozích způsobů
d) zavěšené - např. na strop, méně častý typ 

d



Rozdělení příček podle způsobu zabudování:
Pevné
Pohyblivé
Přemístitelné  

Rozdělení příček podle zvukové izolace:
Jednoduché
Dvojité – zvukově izoluje 

Dvojitá zděná čtvrtcihelná příčka:



Příčky zděné z cihel:

Jednoduchá  čtvrtcihelná příčka z plných cihel nebo podélně dutinových cihel:
Tloušťka 75 mm, s maltou 100mm
Vazba běhounová s převázání ¼ nebo ½ formátu

Jednoduchá  půlcihelná příčka z plných cihel nebo podélně dutinových cihel:
Tloušťka 150 mm
Vazba běhounová s převázání ¼ nebo ½ formátu

Dvojitá zděná čtvrtcihelná příčka:
S vloženou minerální vatou do mezery
Zvukově izoluje

Cihla dutinová dvouděrová PK-CDCihla pálená plná



Postup při zdění příček z cihel:

Vyměření příčky – podle stavebního výkresu, u dveří se vyznačí střed

Založení příčky – pružné uložení příčky na podlahu

Zdění do šňůry – natažena na vnější straně příčky
- hustší malta se nanáší na ložnou spáru a na čela cihel

Po vyzdění příčky do půlky výšky práci přerušit a pokračovat až částečném 
zatvrdnutí malty

Pod stropem pružně uložit a uklínovat úlomky cihel

Mezní úchylky pro zdění příčky:
10 mm na  výšku příčky
10 mm nerovnost na 2 m lati





Příčky zděné z keramických příčkovek Porotherm
P +D svislá spára je řešena jako péro a drážka
Broušené (kalibrované) – velmi přesné
Zdění:
Na lepidlo
Na pěnu (DRYFIX)



Přesné příčkovky z pórobetonu YTONG:

Hladké nebo s perem a drážkou (PD)
šířky: 
50, 75, 100, 125 a 150 mm 



Zdění z přesných příčkovek z pórobetonu YTONG:

Založení příčky na zdící maltu

Nanášení lepidla zubovou 
hranou ocelového hladítka

Kotvení příčky ke stěně pomocí ocelových pásků


