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 Vazby cihelného zdiva 

Vazba zdiva je prostorové uspořádání prvků ve 

zdivu tak, že se jejich vzájemným přesahováním, 

rovnoměrně přenáší zatížení až do základové 

spáry a zajišťuje tak vnitřní spojitost zdiva. 

 



ROZDĚLENÍ SPÁR: 

 Ložné spáry-jsou to vodorovné spáry, na kterých  

    cihla leží nejčastěji v maltovém loži. 

    Styčné spáry-jsou svislé spáry, ve kterých se  

    cihly vzájemně stýkají. 

    Šířka spár je závislá na použitém zdícím       

    materiálu a technologii provádění . 

    Převazba-posunutí styčných spár minimálně   

    o 1/4 délky cihly nebo jiného zdícího prvku .                                                                                                    



 Běhouny a vazáky 

 



 Vazby přímých zdí 
 Běhounová vazba 

 



 Vazáková vazba 

 



 Polokřížová vazba 
 Je nejpoužívanější vazbou,protože se hodí pro všechny tloušťky zdí. V líci zdi se střídají vrstvy běhounové a 

vazákové. Styčné spáry běhounů a vazáků jsou nad sebou a jsou převazovány o ¼ cihly. V lícové straně 3 

vrstvy nad sebou vytvářejí kříž, který do sebe splývá a vytváří  takzvaný polokříž. 

 



 Vazby ukončení zdí tříčtvrtkami 

 



 Ukončení zdi dlouhými půlkami 

 

 



 Vazby pravoúhlých rohů 
 U nároží jsou vrstvy navzájem provázány. Provazující je vždy běhounová vrstva, a ta začíná 

tolika běhounovými tříčtvrtkami, kolik se jich uloží na šířku zdi. Vazáková vrstva je k běhounové 

pouze přizděna. Dělící spára je vždy umístěna ve zdi s běhounovou vrstvou  a je odsazena o ¼ 

nebo ¾ cihly. 

 



 Křížení zdí 
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