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Klí čové slovo: montáže suchou cestou 
Anotace/ nebo metodický list: Materiál je určen k výkladu technologií montáže 
staveb suchou cestou a materiálů pro montáž sádrokartonových konstrukcí  - 
materiál je určen pro výuku předmětu praxe  4. ročníku – studijní obor 
stavebnictví, 3. ročníku oboru zedník 
 

Praxe – provádění staveb 
 
Téma: montáže suchou cestou 
 
Příprava na praktickou výuku - výklad 
 
Montáže suchou cestou: 
 

• Sádrokartony  - sádrovec ► sádra + voda + skelná vlákna + tvdidla ► mísení ► 
podklad -plášť karton► lití ► rubový plášť shora po lití ► kalibrace a tuhnutí ► dělení 
příčné ► povrchová úprava desek (u desek protipožárních, odolných proti vodě) ► sušení ► 
skladování 
- výrobci (KNAUR, RIGIPS, LAFARGE)  

• FERMACELL 
výrobní postup: sádra + papírová vlákna + voda ► mísení► lisování pod tlakem ► 
impregnace desek ► řezání desek ► skladování 

• Cementovláknité desky - Cetris  
výrobní postup: roztřískování dřeva + portlandský cement + voda + mineralizační  přísady ► 
mísení ► lití postupně ve 4 vrstvách ► lisování a vytvrzování pod tlakem ► zrání ► sušení 
►  formátování► skladování 

• Desky na bázi dřeva – OSB desky, dřevotřískové desky 
 
Použití jednotlivých druhů desek: 
Sádrokartony - interiér 
Fermacel – interiér  - sádrovláknitá deska 
Cementovláknité desky – exteriér, podlahy 
Desky na bázi dřeva – především interiér 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
šrouby pro montáž suchých staveb: 

• typu TN s plochou hlavou  - do sádrokartonu (v závislosti na tloušťce desky a počtu 
plášťů) 

• typu SN s plochou hlavou  - do protipožárních desek bez papírového pláště (děrované 
kazety) 

• typu TB s nálevkovitou hlavou  - do sádrokartonu na ocelový rošt 
• typu FN s plochou hlavou  - připevnění kovových prvků do dřevěného profilu  
• typu LB s válcovou hlavou  - připevnění kovových plechů ke kovovým plechům (spoj 

profilů u dveřních otvorů) 
 
• osová vzdálenost vrutů minimálně 200 mm svisle, 250 mm vodorovně dle doporučení 

dodavatele pláště 
 
Sádrokartonové konstrukce: 
 
Použití sádrokartonu: 

• rekonstrukce budov 
• opláštění stěn suchou omítkou 
• příčky 
• stropy, podhledy 
• podkroví  
• suché podlahy 

 
výhody sádrokartonových konstrukcí: 

• snadná montáž a demontáž 
• variabilita dispozice 
• snadná manipulace s materiálem 
• malá hmotnost 

 
nevýhody sádrokartonových konstrukcí: 

• nižší životnost  
• nízká hmotnost 
• nízká tepelně schopnost 
• vysoká zvuková propustnost  
• nízká schopnost akumulovat teplo 

 
Nosná konstrukce roštu: 

• dřevěný rošt - dřevěné hranolky 
• ocelový rošt – profily z pozinkovaného plechu (profily U obvodové se k nosným 

profilům C nepřipevňují vruty – pouze volné vložení profilů C do profilů U 
s výjimkou kotvení u dveří) 

dřevěný rošt:  
• dřevěné hranolky upevněné do podlahy a do stropu + dřevěné sloupky 
• vodorovný profil – HW 60/40 mm, HW 80/40 mm, HW 100/40 mm  
• svislý profil - HW 60/60 mm, HW 80/60 mm, HW 100/60 mm,  

ocelový rošt: 



profily pro montáž stěn: 
• UW profily  u podlahy  a u stropu - horizontálně 
• CW profily – vertikálně – osová vzdálenost 625 mm 
• podložky plstěné, pryžové 
• doplňky – různé kotevní závěsy, závěsy pro upevnění předmětů na stěny (dle 

hmotnosti předmětu – do 15 kg háčky, přes 15 kg speciální hmoždinky) 
rozměry profilů: 

• UW profily  - UW 50, UW 75, UW 100 mm 
• CW profily  - CW 50, CW 75, CW 100  mm  
• UA spojky – zesilující pro montáž zárubní 
• UD stěnové profily 
• připojovací úhelníky pro upevnění profilu k podlaze a stropu 

druhy stěnových konstrukcí: 
• stěny jednoduché - jednoduchý rošt – různé šířky profilů  
• stěny zdvojené - dvojitý rošt – dvě stěny se vzduchovou mezerou 

plášť ze sádrokartonu: 
• jednoplášťové  
• dvojplášťové 
• trojplášťové 

 
• překládání desek u vícevrstvých stěn ze sádrokartonu 

profily pro montáž stropů: 
dřevěné: 

• latě 60/40 mm, 50/30 mm  
 

ocelové 
• UD profily  - po obvodě stropu 
• CD profily -  nesou hmotnost sádrokartonové desky - rošt 

 
rozměry stropních ocelových profilů 

• UD profily  - 60/25 
• CD profily -  60/27 

rošt: 
• ve dvou rovinách – křížová spojka 
• v jedné rovině – pomocí rovinné spojky 

 
 
profily pro montáž podkroví – šikminy: 

• dřevěné stopní latě min. 50/30 mm 
• profily HUT (přímo kotvené na vaznici) 
• profily CD (jako pro stropy) 
• kotvení k nosné konstrukci krovu- krokvové závěsy, přímé závěsy, stavěcí třmeny 

sádrokartonové desky: 
tloušťka desky:  

• 9,5 mm – lepení na stěny  
• 12,5 mm, 15 mm, 18 mm – konstrukční desky pro sádrokartonové stěny 
 

 



druhy sádrokartonových desek z hlediska prostředí: 
       KNAUR  RIGIPS 
obyčejné desky   modré písmo GKB   RB 
     bílý karton 
 
desky do vlhkého prostředí  zelený karton GKBi   RBi 
     modré písmo 
 
desky požárně odolné   červené písmo GKF   RF 
     bílý karton 
 
desky požár. a do vlhka  zelený karton GKFi   RBi 
     červené písmo  
 
hrany sádrokartonu:     HRK  AK  VK 
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