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Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora



CIHELNÉ ZDIVO 
VAZBY ZDIVA přímých zdí

bez ukončení a s ukončením



Vazba přímých zdí bez ukončení

Nejpoužívanější je vazba polokřížová. V líci zdi se střídají vrstvy 
běhounové a vrstvy vazákové. Styčné spáry všech běhounů a 
všech vazáků jsou nad sebou a převazování cihel je vždy o ¼ cihly.



Vazby ukončení zdí

Ukončení zdí se mohou vyvazovat dvěma způsoby:
* tříčtvrtkami
* pásky (dlouhými půlkami)

Společné pravidlo pro oba výše uvedené způsoby:
Při ukončování zdiva se určuje dělicí spára, což je vlastně styčná 
spára, která probíhá celou tloušťkou zdi v každé vrstvě. U dělicí spáry spára, která probíhá celou tloušťkou zdi v každé vrstvě. U dělicí spáry 
končí normální vazba a začíná vazba zvláštní. I v této zvláštní vazbě 
je třeba dodržet zásadu vystřídání styčných spár. K tomu účelu se 
používají cihly menších velikostí – tříčtvrtky, půlky a pásky (dlouhé 
půlky) – viz. obr. na následující straně prezentace.





Pravidlo pro ukončení zdí pomocí tříčtvrtek
1. V běhounové vrstvě se dává do čela tolik tříčtvrtek, kolik se jich 

tam svojí šířkou vejde.
2. Ve vazákové vrstvě se dává každý roh dvojice tříčtvrtek. Zbytek 

čela zdi se vyplní celými cihlami.



Pravidlo pro ukončení zdi dlouhými půlkami
1. V první běhounové vrstvě jsou v obou lících běhouny. K těmto 

rohovým cihlám se položí dlouhé pásky. Zbytek čela zdi se 
vyplní celými cihlami.

2. Ve druhé vrstvě jsou rohové cihly položeny jako vazáky a k nim 
se přisadí dlouhé půlky a pak už zase jen vazáky. Výjimku tvoří 
zeď tlustá na 1 cihlu, kde v běhounové vrstvě není žádná 
dlouhá půlka.
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