
Návod na montáž malej 
protihlukovej steny.  
  

 

Protihlukové steny z Durisolových štiepkocementových ekologických tvaroviek sa pripravujú buď ako 
prefabrikované stavebné diely, alebo sa zhotovia na mieste na pásovom základe s vypustenou zvislou výstužou. 
Durisolové protihlukové steny realizované na mieste stavby sa môžu realizovať bez zvislých oceľových nosníkov. 
Nosníky nahradí zvislá nosná výstuž vypustená zo základu. Hrúbka a vzdialenosť výstuže sa určí statickým 
výpočtom podľa podmienok na stavbe. Táto forma realizácie protihlukovej steny umožňuje jej jednoduchšie a 
lacnejšie postavenie. Dokonca aj  súkromnému užívateľovi je umožnené postaviť kontrolovanú protihlukovú stenu, 
alebo si ju nechať postaviť. Tento návod na montáž dokumentuje jednoduchší spôsob postavenia funkčnej 
Durisolovej protihlukovej steny. 
 
 

  

 

 
Pásové základy sa zhotovia podľa statických výpočtov 
s vypustenou výstužou. Po zabetónovaní sa osadí 
staticky potrebná výstuž do čerstvo zabetónovaného 
pásového základu. Tu je potrebné dbať na to, aby sa 
vypustená výstuž nachádzala v neskôr betónom 
vyplnených častiach protihlukových tvaroviek. Na 
jednoduché rozmeranie môže byť nápomocný rozmer 
použitej protihlukovej tvarovky. 
 
   

  

 

 
Pri hraniciach pozemku sa presným zameraním dbá na 
to, aby sa protihlukové steny nestavali cez susedný 
pozemok. 
Základ by mal byť na každej strane steny zúžený o cca 
2,5 cm, aby sa vytvoril presah protihlukovej steny. 
 
 
 

  

 

 
Prvý rad tvaroviek sa založí kompletne do maltového 
lôžka z cementovej malty. Pri zakladaní prvého radu 
tvaroviek vychádzame z najvyššieho bodu už 
postaveného základu. Vrch tvaroviek potom výškovo 
zarovnáme hrúbkou cementovej malty pod tvarovkami.   
Uloženie prvého radu tvaroviek by sa malo zrealizovať 
starostlivo a presne, záleží od toho celková 
vodorovnosť a zvislosť protihlukovej steny. 
 
 

 
 



 
  

 

 
Pri pokladaní prvého radu tvaroviek sa dodržiava 
presnosť pozdĺžnych a priečnych rozmerov.  
Dostatočné hustá cementová malta uľahčí rozmerovo 
presné uloženie tvaroviek, pretože zabráni ich  
plávaniu. 

 
Nebezpečenstvo poranenia ! 

Dajte pozor pri ukladaní prvej rady tvaroviek na 
vypustenú výstuž, ktorá sa nachádza vo výške očí! 

 

  

 

 
Zvyšky malty sa kompletne odstránia. Plniaci betón 
musí celoplošne dosadať na základ, aby sa dosiahla 
maximálna pevnosť v tlaku a v ohybe.  
Ešte čerstvé odstránené zvyšky malty môžu byť 
opätovne použité pre ďalšie tvarovky v prvom rade. 

  

 

 
Úplné dosadnutie tvaroviek sa dosiahne ľahkým 
poklepaním na tvarovku, najlepšie s gumovým 
kladivkom. Prípadné nečistoty nachádzajúce sa na 
dosadacích častiach tvarovky sa odstránia naberacou 
lyžicou pred osadením tvaroviek..  

  

 

 
Rovnomerné rozloženie celého prvého radu tvaroviek 
zabezpečí celkový efekt realizovanej protihlukovej 
steny. 
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Rohové tvarovky sa dajú ľahko vyrobiť z normálnych 
tvaroviek v akomkoľvek uhle. S pomocou pásovej píly 
nadstavíme požadovaný uhol k pílovému listu 
a tvarovku odrežeme. Použitím kvalitného náradia 
dosiahneme potrebnú presnosť lícovania. 
Orezané tvarovky sa otočia k sebe zrezanými časťami a 
zlepia sa stavebným lepidlom. 

  

  
  

 

 
Takto zlepené šikmé rezy sú po vytvrdnutí schopné 
vydržať tlak pri betónovaní.  

  

 

 
Tvarovky možno rezať ľubovoľne na každý rozmer. Ak 
nejde o veľmi presný rozmer, dá sa protihluková 
tvarovka rezať aj jednoducho s bežnou oblúkovou pílou 
alebo s inými jednoduchými rezacími nástrojmi. Veľmi 
dobré výsledky rezania pri malej šírke rezu sa dosiahnu 
s elektrickou pásovou pílou alebo elektrickou 
chvostovou pílou. Menej vhodné na presné rezanie 
s malou hrúbkou rezu sú karbobrúska a reťazová píla. 
Karbobrúska vytvára pri práci veľa prachu a reťazová 
píla pracuje príliš hrubo.   
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Po uložení prvého radu tvaroviek sa vloží horizontálna 
oceľová výstuž. V rohoch sa výstuž uloží do kríža 
(pozri obrázok).  
Keď zo statického hľadiska nie je inak predpísané, 
použijeme dva prúty priemeru 8 mm s min. prekrytím 
60 cm. Výstuž spojíme s viazacím drôtom. 
 

  

 

 
Treba dbať na to, aby všetky výstuže mali dostatočné 
krytie. Dostatočné krytie výstuže nám zabezpečí 
požadovanú statickú únosnosť a ochráni výstuž pred 
zhrdzavením. K tomuto sa hodí dištančný betónový 
držiak, ktorý sa položí na spojovací mostík. Do držiaka 
sa potom položí výstuž.    

  

 

 
Vodorovnú výstuž je dobré k zvislej výstuži fixovať 
s viazacím drôtom. 

  

 

 
Po uložení výstuže sa môže začať s osádzaním druhého 
radu tvaroviek. Ak zhotovovaná stena má mať roh, tak 
začíname od neho. Po zabetónovaní vznikne v stene 
betónová mriežka. Preto je dôležité zabezpečiť, aby 
kolmé plniace otvory protihlukových tvaroviek boli 
jeden nad druhým. Protihlukové tvarovky druhého radu 
sa postavia tak aby vznikla väzba s polovičným 
odsadením. 
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Protihlukové tvarovky nasledujúcich radov 
sa budú ukladať len na sucho, bez malty v 
priebežnej väzbe (50:50) k spodným 
vrstvám . Potrebné je dbať vždy na čisté 
dosadacie plochy. Ako v prvom rade 
tvaroviek, budú osadené tvarovky posunuté 
tesne k sebe a potom zľahka doklepnuté aby 
sa styková škára kompletne uzavrela. 

  

 

 
Ak by vznikol pri ukladaní tvaroviek z dôvodu 
nedostatočnej presnosti práce výškový rozdiel, tak sa 
tento musí odstrániť. Vyrovnanie sa dá urobiť rýchlo 
a jednoducho karbobrúskou.   

  

 

 

Pri ukončení protihlukovej steny môžeme 
postupovať viacerými spôsobmi. 
Najjednoduchší je zadebnenie, potom je však 
na konci steny pohľadový betón. Keď však 
pri debnení pripevníme na vnútornú stranu 
debnenia dostatočne hrubú dosku vytvoríme 
po zabetónovaní v stene drážku, ktorú vieme 
dokončiť neskoršou montážou pohľadových 
panelov.    

 
   

 

 
Pred betónovaním protihlukovej steny sa 
uloží zvislá oceľová výstuž v plniacom 
priestore. Počet, hrúbka a vzdialenosť je 
predmetom statických požiadaviek, ktoré 
musia byť dodržané. 
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Protihluková stena sa môže postaviť na svoju celkovú 
výšku alebo tiež len do čiastočnej výšky pred 
betónovaním.   
 

Proces betónovania : 
 

Hoci sa protihluková stena vybudovala prípadne až do 
svojej celkovej výšky, bude sa betónovať po etapách od 
1,00 – 1,30 m výšky, aby sa redukoval tlak betónu. 
Betón by mal byť mäkký a tekutý. Po napustení betónu 
sa môže po ustálení  betónu vo vnútri steny opäť 
dopĺňať. 
 

Veľkosť zrna by nemala prekročiť 16 mm. 
Odporúčame betón C 25/30 , veľkosť zrna 0 – 8 mm.  

Keďže stena sa  viac neomieta , odporúčame  objednať 
vodotesný betón, aby výstuž zostala trvalo chránená 
pred  vlhkosťou a koróziou. 
Ak sa nebude stena betónovať v jednom dni na celkovú 
výšku, tak sa končí s betonážou v polovičke výšky 
tvaroviek. Zvislá výstuž musí ostať trčať z betónu min 
60 cm. 
 

  
Bezprostredne po betónovaní, alebo ešte lepšie počas neho, sa silným prúdom vody odstránia prípadné 
zvyšky betónu. Kolmosť stavby steny sa skontroluje vodováhou a ak je treba, tak sa s ťažkým gumeným 
kladivom vyrovná.  
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Plniace medzery v tvarovke                         So skrutkovačom sa dá debniaca doska ľahko upevniť do tvarovky. 
 

  
 

Vkladaná výstuž sa od tvaroviek oddelí dištančným 
držiakom 
 

 

Stena alebo ukončenie tvaroviek sa môže ukončiť aj so 
zvyškovými tvarovkami 

     
 

Na záver sa betón vyhladí alebo sa zvolí použitie 
betónovej striešky. 
 

   

Hotová protihluková a ochranná stena bola zhotovená 
na mieste. 
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