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T E R M I N O L O G I E 

832-1 Hráze a úpravy na tocích-úpravy toků a kanály 

B 

Bednění ztracené je pomocná konstrukce, u níž není hospodárné provést odbednění 

tak, aby bednící materiál mohl být opětovně použit (např. bednění u stěny výkopu 

apod.). 

Beton podhledový je betonová konstrukce, která má po odstranění bednění tvar 

povrchu předepsaný projektem, docilovaný zvláštním složením, zpracováním, ukládáním 

a hutněním směsi a zvláštní úpravou bednění. 

Beton prostý – konstrukce z prostého betonu je konstrukce, do níž není vložena výztuž 

z betonářské oceli. 

Beton předsádkový je lícový beton s přísadou minerální drti s viditelným povrchem bez 

úpravy nátěrem, omítkou nebo obkladem. Jeho povrch se různým způsobem zkrášluje 

(např. kamenickým opracováním, štokováním apod.). Provádí se současně s betonáží 

konstrukce do výsuvného bednění. 

Beton železový – konstrukce ze železového betonu je konstrukce, do níž je v jakémkoli 

množství vložena výztuž z betonářské oceli. 

 

P 

Patka záhozová je konstrukce, která plní statickou funkci patky a je prováděna 

technologickým postupem obdobným provádění záhozu. 

Pohoz je opevnění vytvořené vrstvou kamene uloženého ve stanovené tloušťce a 

zrnitostní skladbě, rozprostřeného s hrubým urovnáním líce do stanoveného tvaru 

konstrukce. 

Práce stavební na sucho jsou stavební práce prováděné z terénu nebo z lešení  

zřízeného nad terénem nebo nad vodou.  

Práce stavební nad vodou jsou stavební práce prováděné z prámu nebo z lodi, 

případně z lešení zřízeného na těchto plavidlech. 

 

R 

Rovnanina je opevnění vodního toku z neopracovaných kamenů, kladených s vaznou ve 

směru podélném i příčném, s dutinami vyplněnými menšími kameny nebo štěrkem. 

Kámen se klade do profilů vyznačených lavičkami. 

 

Z 

Zához je opevnění vytvořené uložením kamene (nebo vhodně tvarovaných betonových 

prefabrikátů) stanovené tloušťky a zrnitostní skladby, s hrubým urovnáním líce do 

stanoveného tvaru konstrukce, se zaklíněním jednotlivých prvků v celé tloušťce vrstvy 

samostatnou pracovní operací (např. tyčemi, speciálním mechanismem, vybíráním a 

lícováním shodných prvků prefabrikátů apod.). 
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