












TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY – udírna, gril

1) Výkop pro základovou konstrukci budou tvo�it základové pasy, které budou sahat do 

nezámrzné hloubky (ta je závislá na typu zeminy),  b�žn� se zakládá do nezámrzné 

hloubky 800 mm pod p�ilehlým terénem. Pro zhotovení základové konstrukce je možné 

využít ztraceného bedn�ní KB Blok a následn� vyplnit prostým betonem min t�ídy C12/15. 

Další možností je založení na základovou desku tl. min 150 mm, deska bude vyztužena 

KARI sítí s oky 150*150 mm o profilu drát� 4 mm a to p�i spodním povrchu betonové 

desky. Deska bude založená na št�rkovém polštá�i min. mocnosti 150 mm o doporu�ené 

frakci kameniva 16-32mm.  

Založení udírny na základové desce je doporu�ené využít v p�ípad�, že zemina pod 

základovou deskou není vystavená nadm�rnému hromad�ní vody, p�ípadn� je nutné 

zajistit odvodn�ní základové spáry a to nap�. drenážním potrubím umíst�ným v nezámrzné 

hloubce. Vlivem promrzání základové spáry s nadm�rným množstvím vody by mohlo 

docházet k velkým objemovým zm�nám a následn� k nežádoucím trhlinám zdiva nad 

touto základovou deskou. 

Horní hrana základové konstrukce bude ve výšce min 100 mm pod p�ilehlým terénem.  

Do základ� je nutné v pr�b�hu betonáže umístit kotevní pruty, které budou zabetonovány 

min 200 mm do základové konstrukce. Výška vy�nívajících ocelových "trn�" bude min 

400 mm nad horní hranu základové konstrukce. Rozte� ocelových trn� je max. 400 mm. 

�erstvý beton zhutníme nap�. vpichy ocelovou ty�í.  Kotvení ocelových trn� do základ� je 

možné rovn�ž provést dodate�n� pomocí kotvení na chemickou kotvu. 

2) První vrstvu tvarovek je možné ukládat na rovný betonový základ po "zavadnutí" 

betonu (technologická p�estávka cca 7 dní). Tato �ada se upevní na mrazuvzdorným 

lepidlem a následn� se tvarovky vyplní betonovou sm�sí min pevnosti C16/20 a to pouze 

v dutinách s vy�nívajícími ocelovými trny.  

3) Na horní hranu první �ady tvarovek PlayBlok vy�nívající 100 mm nad p�ilehlý terén 

umístíme hydroizolaci proti zemní vlhkosti. Je možné použít asfaltových pas�, které je 

nutné v míst� vy�nívajících ocelových trn� pro�íznout a po usazení na tvarovky následn�

prostupy výztuže zat�ít gumoasfaltem. Další možností je využití hydroizola�ních 

nát�rových hmot, dvojitého penetra�ního nát�ru nebo r�zných typ� lepenek a pod....

4) Následující vrstva tvarovek (vrstva nad hydroizolací) je ukládána na b�hounovou vazbu 

a následn� op�t probetonována betonovou sm�sí min pevnosti C 16/20. Tím dojde pomocí 

vy�nívajících ocelových trn� ke sp�ažení spodní stavby s t�lesem udírny.   

5) Tvarovky jsou dále ukládány na b�hounovou vazbu a zajiš�ovány proti posunu 

mrazuvzdorným lepidlem.  

Dutiny tvarovek PlayBlok jsou ur�eny pro vypln�ní betonovou sm�sí pouze tam, kde je to 

nezbytn� nutné pro umíst�ní výztuže ze statických d�vod�. V p�ípad� konstrukce udírny 

není nutné vložení svislé výztuže, ale pouze výztuže vodorovné a to v míst� p�eklad� nad 

otvory: 



Pro prostupy vodorovné výztuže tvarovkami je nutné vy�íznout do svislé st�ny p�iléhající 

tvarovky otvor min rozm�ru cca 120 x 30 mm pomocí flexi s diamantovým kotou�em. 

Do každého p�ekladu tvo�eného v�ncovými tvarovkami PlayBlok tvaru "U" se vloží min 

dva výztužné pruty profilu 10mm v osové vzdálenosti min 70 mm. Tyto v�ncové tvarovky 

je nutné zajistit proti posunu nap�. pomocí provizorní d�ev�né konstrukce a to po dobu  

min. 7 dn� po dokon�ení betonáže p�eklad�.  

V�ncové tvarovky se následn� vyplní betonovou sm�sí. Pro zamezení vytékání betonové 

sm�si otvor za prostupem zat�sn�te nap�. "nasazením" od�ezku polystyrenove desky na 

p�e�nívající výztužný prut.) .  

  

Pozn.: Drážky 120 x 30 mm je možné vy�íznout do tvarovek p�ímo ve výrob�. Eventueln�

dodat i kompletní systém hotových p�eklad�, které se na stav� pouze osadí do drážek. 

  

6) Zákrytové prvky použité pro zakrytí udícího prostoru a odkládací plochy lepíme na 

mrazuvzdorné lepidlo �i tmel. 

7) Nakonec prostor ohništ� s popelníkem a udicí prostor obložíme šamotovým obkladem 

dle technologických p�edpis� výrobce a p�ipevníme kované prvky dví�ek, komínu a 

kou�ovod.   

V p�ípad� použití varianty s "lokomotivou" není nutné obkládat jmenované prostory 

šamotovým obkladem. 
   
Všeobecné požadavky: 

Pro vypln�ní tvarovek doporu�ujeme "Výpl�ový beton KB-BLOK systém", minimální 

pevností t�ídy C 20/25 s t�mito parametry: 

- kamenivo maximální frakce do 22 mm 

- XO, XC3, konzistence S3 

- doporu�ujeme vložení plastifika�ních p�ísad pro dosažení optimální m�kké 

konzistence betonu s minimem vložení reak�ní vody. 

�erstvá betonová sm�s musí být pro vložení do dutin velmi m�kké konzistence, nikoli 

�ídké konzistence! Vložený beton musí být v dutinách hutn�n. Nejvhodn�jší je pro tento 

ú�el ty�ový vibrátor nebo hutn�ní vpichy ty�í. Betonáž a hutn�ní provád�jte pro max. 3 

vrstvy tvarovek najednou. Pro snadn�jší vypl�ování dutin betonem doporu�ujeme 

použití ,,Násypky". 

P�i vypl�ování dutin tvarovek dodržujte technologické zásady betonáže jako jsou 

výstavba mokrým procesem p�i min. teplot� vzduchu + 5°C, p�im��ená relativní vlhkost 

vzduchu p�i výstavb�, ochrana konstrukce v pr�b�hu výstavby p�ed dešt�m, ostrým 

sluncem. V žádném p�ípad� výpl�ový beton tvarovek p�i zrání neprolévejte vodou! 

V nejkratším možném termínu konstrukci zakryjte zákrytovými prvky nebo jinak ochra�te 

p�ed vniknutím deš�ové vody. Tuto ochranu je nutné provád�t i b�hem výstavby zdiva. 



Po výstavb� je možné zdivo opat�it hydrofobiza�ním nát�rem, který zvýší vodoodpudivé 

vlastnosti povrchu. Zdivo sníží svou nasákavost a omezuje tak výskyt výkv�t� na povrchu 

zdiva. V p�ípad� zne�išt�ní povrchu z okolního provozu lze rovn� zne�išt�ní lépe odstranit. 

Dví�ka udící sk�ín� a topeništ� jsou natírány vypalovací barvou Bisil Thermo. Z tohoto 

d�vodu je nutné p�i prvním zatáp�ní v udírn� udržovat teplotu max. 200°C po dobu cca. 

30min, aby se barva vypálila. Pokud p�esáhnete p�i vypalování danou teplotu m�že nastat 

odlupování barvy z povrchu. 

V oblasti topeništ� a udícího prostoru musí být podlaha zhotovena z neho�lavých 

materiál�. Podlaha by m�la p�esahovat p�dorys udírny min. 500mm vp�edu a 300mm po 

stranách. Jedná se o bezpe�nostní opat�ení, které chrání podlahu p�ed jiskrami, nebo 

popelem p�i obsluze udírny (grilu). Z oblasti sálání tj. okolí topeništ� a udícího prostoru se 

nesmí vyskytovat žádný ho�lavý, nebo teplocitný materiál nap�. nábytek, d�ev�né nebo 

um�lohmotné obložení apod. I mimo oblast je po stranách pot�ebné dodržet vzdálenost 

k ho�lavým materiál�m. 

Dodržujte technologické zásady výstavby systému.  


