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1. Předmluva 
 

1.1. Architektura a zděné konstrukce 
 

Architektura a zděné konstrukce jsou dva neoddělitelné pojmy již od počátku naší 

civilizace. Po celou dobu jejího trvání až po současnost je zdivo základním stavebním 

materiálem, počínaje pozůstatky staveb v oblasti Jericha, střední Anatolie a Mezopotámie 

z období cca 8 000 let před naším letopočtem. Nejstarším materiálem pro zděné konstrukce 

byly jednak neopracované kameny sesbírané v okolí stavby, prvním umělým stavivem však 

byly prvky bochníkového tvaru vypracované z hlíny a usušené na slunci. V další etapě vývoje 

se začaly tvarovat cihly pravidelného tvaru pomocí dřevěných forem a zdivo z nepálených 

cihel se v průběhu dějin používalo téměř po celém světě a v omezené míře používá dodnes. 

Kolem roku 3 000 před naším letopočtem se v Mezopotámii začaly cihly vypalovat pro 

zvýšení především trvanlivosti a pevnosti. Malty pro zdění, jako nedílná součást zdiva, prošly 

rovněž dlouhým vývojem. Zdivo jako stavební materiál je dnes v celém světě 

nejrozšířenějším co do objemu použití, přestože jsou v posledních stoletích vlivem 

technickoprůmyslového rozvoje v architektuře používány „moderní“ materiály (ocel, 

železobeton, kompozita atd. V dvou stoletích došlo k rozšíření sortimentu materiálů jak pro 

zdicí prvky (beton, lehký beton, vápenopískové prvky) tak i pro malty (cement, PU pěna), 

základní charakteristiku chování zdiva jako konstrukčního materiálu to příliš nezměnilo. 

Zdivo je schopné dobře odolávat v tlaku, velmi omezeně ve smyku a tahu. Zdivo je nejvíce 

citlivé na porušení tahem a smykem od nerovnoměrného sedání, objemových změn, od 

účinku větru, účinku zemětřesení, povodně, výbuchu atd. Projevem porušení zděné 

konstrukce vlivem těchto účinků jsou trhliny, v mezních případech její zhroucení. Při 

navrhování zděných konstrukcí je snaha o omezení takovýchto poruch. V posledním desetiletí 

byly zaznamenány teroristické útoky vedené i proti stavbám. Ve Velké Británii již byla 

vytvořena metoda navrhování zděných konstrukcí na účinky mimořádného zatížení. 

 

1.2. Funkce zděných konstrukcí 
 

Nosná stavební konstrukce, která se v případě zděné konstrukce skládá ze stěnových 

prvků a stropních či střešních konstrukcí, je prostorový útvar, musí bezpečně přenášet řadu 

zatížení, která podle uspořádání objektu a použitých materiálů mohou být v různém poměru. 

Historické stavby byly zpravidla velmi masivní, převážnou složkou byla vlastní tíha 

konstrukce. Zvyšováním výšky a snižováním hmotnosti konstrukce se zvýrazňuje otázka 
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prostorové tuhosti konstrukce. Nosná konstrukce musí být sestavena tak, aby byla prostorově 

tuhá, což lze docílit jednak propojením zděných prvků (stěn) stropními konstrukcemi, jednak 

půdorysným uspořádáním a propojením stěnových prvků. Stěna jako rovinná konstrukce je 

schopná přenášet zatížení ve své vlastní rovině a to zatížení vlastní tíhou, zatížení reakcemi 

stropů a zatížení větrem, který má směr rovnoběžný s touto stěnou (stěnový účinek). Stěna 

jako rovinná konstrukce zatížená kolmo ke své rovině se chová jako obousměrně podepřená 

deska pokud opírá se o stropy a příčné stěny, nebo působí jako široký nosník, když se opírá 

jen o stropy či jen o příčné stěny. 

Zdivo je nehomogenní křehký materiál skládající se ze dvou materiálů různých 

mechanických vlastností. Z hlediska navrhování je nejdůležitější vlastností zdiva jeho pevnost 

v tlaku. Největší pevnost v tlaku má zdivo ve směru kolmém k ložným spárám. Pevnost zdiva 

v tahu je jen zlomkem jeho pevnosti v tlaku. 

Poruchy zděných budov lze přibližně rozdělit do dvou skupin podle příčin jejich 

vzniku, a to: 

- příčiny statické, vyvolávající odezvou konstrukce budovy na statické zatížení, na 

deformační účinek některých zatížení, na zatížení s dynamickou složkou. Nejčastějším 

projevem těchto poruch jsou nadměrné deformace a přetvoření, vznik a rozvoj trhlin, 

výjimečně drcení nebo jiné lokální mechanické poškození. Tyto poruchy přímo souvisejí se 

statickým uspořádáním nosné konstrukce a svým vznikem ovlivňují působení nosného 

systému buď lokálně, nebo celkově (například ohrožení stability objektu) 

- příčiny nestatické, způsobené interakcí materiálů použitých na jednotlivé konstrukce 

a vnějšího prostředí projevující se například zvýšenou vlhkostí popř. teplotou, chemickými, 

mineralogickými a biologickými procesy, které svým působením zpravidla zhoršují 

požadované vlastnosti konstrukcí a způsobují její postupné znehodnocování a rozpad, tedy 

statickou poruchu. 

Odezva konstrukce na statické zatížení s dynamickou složkou, popř. na dynamická 

zatížení se s časem opakovaně mění a to může vést po určité době ke vzniku poruchy přesto, 

že celková úroveň namáhání prvku může být relativně nízká. To znamená, že v čase dochází k 

postupnému nárůstu deformací, vzniku a šíření trhlin. Několik úrovní porušení, jímž 

odpovídají např. následující projevy těchto poruch: 

- vlasové trhliny, nepravidelně uspořádané trhliny v omítce, zejména v místech styku 

vzájemně kolmých stěn, ve styku stropu a stěny (v rozích "fabionech"), místní narušení a 

opadávání omítky, 

-trhliny šířky do 3 mm vycházejí zejména z rohů otvorů, v místech uložení překladů, 

trhliny v příčkách, v komínovém tělese a v okolí styku prvků konstrukce, 
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- trhliny šířky nad 3 mm v nosných zdech, komínovém zdivu, v příčkách, rozrušení a 

opadávání větších kusů omítky, výrazné trhliny v rozích a okolí otvorů, trhliny v betonovém 

zdivu, 

- trhliny v nosných zdech ohrožující jejich stabilitu a funkci, uvolněné překlady a 

uložení stropů, výrazné deformace a porušení příček, komínového zdiva, lokální zřícení 

konstrukcí a příček, trhliny v betonovém zdivu, 

- zřícení částí nebo celých staveb.   

Významným prvkem zděné konstrukce, který může výrazně ovlivnit její celkové 

působení a zcela nebo částečně omezit vznik a rozvoj poruch je bezesporu pozední věnec. O 

pozedním věnci se předpokládá, že je taženým prvkem - normové předpisy definují tahovou 

sílu resp. minimální plochu výztuže. Funkce pozedních věnců, ze kterých vyplývá právě vznik 

tahových sil, jsou uvedeny v dalším popisu. Na rozdíl od pozedních věnců se navrhují i 

takzvané větrové nosníky, které jsou od účinků zatížení větrem namáhány ohybem – viz 

podrobněji v kapitole 4.3.2. 

 

Hlavní funkce pozedního věnce jsou tyto: 

- přenos tahových sil při nerovnoměrném sedání objektu, (řešeno v části 4.3.1., 4.3.3. a 4.3.4.) 

 

Obr. 1.1. 

 

- přenos tahových sil vznikajících při ohybu stropní desky v její rovině od vodorovného 

zatížení, (řešeno v části 4.3.2.) 

 

Obr. 1.2. 
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- přenos rozdílu vodorovného zatížení například od větru na návětrné a závětrné straně 

objektu, (řešeno v části 4.2.2. a 4.3.2.) 

 

Obr.1.3. 

 

- přenos tahových sil vznikajících nepravidelným rozložením otvorů a pilířů pod a nad 

věncem, tento případ není v této práci numericky zpracován (předpokládá se řešení dle části 

4.2.2. ČSN 73 1101 nebo 4.2.4. ČSN EN 1996-1-1 : 2007) 

 

Obr. 1.4. 

 

-funkce roznášecího prahu pod soustředěným zatížením například v místech uložení stropních 

nosníků, tento případ není v této práci numericky zpracován (předpokládá se řešení dle části 

4.2.2. ČSN 73 1101 nebo 4.2.4. ČSN EN 1996-1-1 : 2007) 

 

Obr. 1.5 

 

 

VĚNEC

ZDIVO

NOSNÍK NOSNÍK
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- zajištění robustnosti a celistvosti konstrukce – zachycení havarijních účinků a 

zabránění vzniku progresivního kolapsu, (řešeno v části 5.2.) 

-  

Obr.1.6. 

 

V současnosti nejsou v dostupné literatuře dostatečně názorně definovány statické 

modely pozedních věnců, na základě kterých by bylo možné tyto konstrukce navrhovat. 

Například podle ČSN 73 1101 [9] se stanoví tahové síly, na které dimenzuje výztuž pozedních 

věnců na základě celkových rozměrů objektu a nebere se v úvahu rozdílnosti navrhovaných 

staveb jako například druh stěnového systému stavby, druh konstrukce stropu, výšku stavby a 

její geografické umístění. V praxi mohou být proto pozední věnce předimenzovány nebo 

poddimenzovány. 

 

2. Cíl disertační práce  

Cílem doktorské práce je upřesnit statickou funkci pozedních věnců případně dalších 

ztužujících konstrukcí ve zděném objektu. Na základě parametrických studií konkrétních 

příkladů budou ověřeny výsledky návrhu pozedních věnců podle starších i současných 

předpisů a případně budou určeny omezující podmínky pro platnost návrhu. 

 

3. Metody zpracování 

V disertační práci byl použit základní metodický postup zdokumentování dostupných 

písemných pramenů, zabývajících se daným tématem. Byly zdokumentovány různé návrhové 

postupy ztužování zděných staveb. Tyto postupy byly podrobeny analýze s použitím 

parametrických studií konkrétních příkladů. Výsledky byly zpracovány v tabulkách a grafech 

a interpretovány v závěru. Výsledky byly dosaženy teoretickými postupy, nebyly prováděny 

experimenty. 
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4. Historický a současný pohled na problematiku navrhování vodorovných    

    ztužujících prvků ve zděných konstrukcích  

V této kapitole byla provedena rešerše publikovaných statí, zabývajících se 

ztužováním zděných konstrukcí.  

4.1. Způsoby navrhování vodorovných ztužujících prvků ve zděných 

konstrukcích s použitím empirických pravidel 

4.1.1. Druhé století před Kristem na českém území.   

„První fortifikace: Hradby byly vystavěny ze dřeva, kamene a zeminy. Dřevo bylo 

zejména dubové a kamenitohlinitou mateční zeminu zpevňovala hustá konstrukce 

z dřevěných roštů.“ [1] Tehdy se ještě nejednalo o zděné konstrukce, jak je známe 

z pozdějších dob. Kameny byly kladeny do mateční zeminy, která jaksi nahrazovala maltu.  

Protože zemina (zvláště vlhká) má minimální tření, vznikaly vlivem tíhy vlastní konstrukce a 

různé tvarovosti ložných spár vodorovné síly, které u líce hradeb vytlačovaly materiál 

z konstrukce. Proto tehdejší stavebníci eliminovali vodorovné síly použitím dřevěných roštů. 

Tuto konstrukci nelze přímo spojit s funkcí pozedního věnce – jedná se sice o zachycení 

příčného tahu z obecného Hookova zákona. Příklad spíše patří víc do tématu „Vyztužování 

zděných prvků příčnou výztuží“.  

Příklad zde uvádím jako doložený pokus o technické řešení zachycení příčného tahu 

v konstrukci 

.  
obr.4.1. HRADBY NA ZÁVISTI: 1 - první linie zdvojené šíjové fortifikace, kolem 150 př.n.l; 

2 - první výstavba hlavní brány okolo 175 př.n.l.; 3 - druhá linie zdvojené šíjové fortifikace, 
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kolem 150 př.n.l; 4 - brána centrálního opevnění, kolem 175 př.n.l; 5 - třetí výstavba hlavní 

brány, kolem 120 př.n.l [1]4.1.2. Středověk 

Pro gotické stavby resp. jejich krovy byl zřejmě typický vnější způsob stažení horního 

obvodu zdiva pomocí dřevěných zarážek na koncích vazných trámů, propojených pláty se šik-

mým "konzolovým" prvkem do jakéhosi trojúhelníku. Konstrukce je dochována na několika 

kostelech (Sedlčany, Kočí) i hradních budovách (Kotnov v Táboře, Vysoký Chlumec). 

„Zarážka na konci stropního trámu, zlepšující vodorovné ztužení stavby, nemusí být navenek 

patrná - M. Rykl si povšiml ve věžové tvrzi v Semtěši u Kolína, že zazděné konce hraněných 

stropních trámů v jednotlivých patrech byly ponechány v plném nehraněném profilu, přičemž 

celkový účinek byl ještě zlepšen střídáním směru kladení v jednotlivých podlažích“[2]. Jako 

materiál pro ztužující prvky bylo používáno tehdy lehce dostupné dřevo. Z kulatiny byly 

tesány trámy, které zůstaly pro mechanické zakotvení ve zdivu neotesány. V některých 

případech byly takto upraveny stropní trámy, které v příčném směru plnily funkci táhel. 

Tvar a dimenze těchto ztužujících prvků se navrhovaly zcela empiricky dle dobových 

zvyklostí a tradic. Zajišťovaly přenos vodorovných sil vzniklých od účinku klenby a od 

účinku dalších sil (vítr, pokles podpory, excentrické zatížení) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2. Trámové kotvy mezi ruby kleneb a vaznými trámy krovu gotického kněžiště 
městského kostela Všech svatých v Litoměřicích [2] 
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Obr. 4.3. Půdorys jednoho z podlaží gotické v
úpravy, spočívající v ponechání nehran

 

4.1.3. Vrcholný středověk 
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Ocelová táhla přenášející vodorovné síly od ú

Tato táhla byla používána u klenbových konstrukcí, pokud nebyla vodorovná síla 

eliminována účinkem svislé síly

oblouků u sakrálních staveb. 

 
dorys jednoho z podlaží gotické věžové tvrze v Semtěši s identifik

ívající v ponechání nehraněných kuláčových konců stropních trám
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zachycení vodorovných sil od účinků klenby. 

Možná už od rané gotiky (Předklášteří u Tišnova), ojediněle od významných vrcholn

ických staveb (chór svatovítské katedrály) a spolehlivě od pozdní gotiky (Vladislavský sál) 

ínají užívat kovaná táhla, zachycující roztlak kleneb. Ta jsou pak b

ápek a sloupkových podpor "vlašských" renesančních kleneb, zejm

arkádových ochozech. To současně znamená, že takováto kovaná železa ve funkci ztužujících 

chto staveb vkládána už i do zdiva. Některé vrcholn

vícepodlažní stavby jsou ostatně do té míry subtilní, že je vnitřní kovov

ale dá jenom při úpravách či demolici“. [2]  

enášející vodorovné síly od účinku klenby. [3] 

Tato táhla byla používána u klenbových konstrukcí, pokud nebyla vodorovná síla 

inkem svislé síly od stěny nad úrovní klenby anebo od fiál, op

11 

ši s identifikací ztužující 
ů stropních trámů. [2] 

aly být používány ocelové 

b ztužování zděných konstrukcí 

né konstrukce ztužovány výjimečně a to hlavně 

le od významných vrcholně 

 od pozdní gotiky (Vladislavský sál) 

ínají užívat kovaná táhla, zachycující roztlak kleneb. Ta jsou pak běžná u 

ních kleneb, zejména v 

 znamená, že takováto kovaná železa ve funkci ztužujících 

které vrcholně renesanční 

je vnitřní kovové ztužení 

Tato táhla byla používána u klenbových konstrukcí, pokud nebyla vodorovná síla 

ny nad úrovní klenby anebo od fiál, opěrných pilířů a 
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Obr. 4.4. Konstrukční schéma opěrného systému klenby  
 
 

 

Obr. 4.5 Vladislavský sál Pražského hradu, postavený v letech 1492 – 1502, klenby jsou 
staženy ocelovými táhly 

 
4.1.4. Období 16.století, až po 19.století. 

V tomto období užívání oceli při ztužování zděných konstrukcí bylo výjimečné, ale 

s rozvojem technologií jejich použití vyskytovalo častěji. Po třicetileté válce již je zřejmě 

výskyt kleštinového ztužení častější, jak můžeme soudit podle vnějších stop těchto ztužení na 

stavbách 17. a zejména 18. století v západnější Evropě (kotevní závlače tvarované do 

datovacích nápisů na fasádách). Většina těchto konstrukcí je však neviditelná, ale jsou patrné 

na projektech už od 18. století a v 19. století se užívaly zcela programově. Se ztužováním 

zdiva souvisí i základní charakter zdění vícepodlažních objektů - bez ztužení jsou těžké, 

"gravitační", třeba i se skarpovitým vedením vnějšího líce stěn, se ztužením mohou mít stěny 

tenčí (hranice je spíše soudržnost zdiva a potřebná tepelná charakteristika). Ve 2. polovině 19. 
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století umožnilo už zavedené ztužování uzákonění určitých pravidel pro cihlové vícepodlažní 

stavby, u nichž se každé další patro zdilo o 15 cm tenčí, s průběžnou vnější lící, nahoře 

minimálně 45 cm formou stavebního řádu. pro Prahu z 10. 4. 1886 č. 40 z.z 

 

4.1.5. Konec 19. století, první polovina 20. Století 

S rozvojem industrializace a s počátkem průmyslové výroby se stala ocel dostupnější. 

Její užití ve stavebnictví se stalo běžnější. Tvary a dimenze vodorovných ztužujících prvků 

(táhel, kleštin) byly zpočátku řešeny dle místních zkušeností a později vznikla snaha návrh a 

provedení těchto prvků upravit předpisy. 

 

V publikaci „Zednictví“ [4] autor konstatuje: „Zesílení zdí a stažení jednotlivých rohů 

provádí se kleštěmi. Kleště zhotovují se z plochých želez, jež na koncích jsou opatřeny 

kovanými oky, do kterých se zasune závlač ze železa plochého profilu. Kleště kladou se 

do každého patra, pokud možno ve směrech se křižujících. Obyčejně dávají se kleště nad 

závěrek oken v hlavní zdi, ve střední zdi nad závěrek dveří, po případě se kladou do silnějších 

příček. U volně stojících budov dávají se kleště po celém půdoryse, aby všechny rohy a kouty 

byly pevně zachyceny. Kleště se napínají a nastavují zámky.  Ztužení zdí hlavních a středních 

mezi sebou docílí se tím, že v jednotlivých patrech opatří se každá třetí nebo čtvrtá stropnice 

kleštěmi trámovými.“ Takto autor popsal ztužení zdiva staveb táhly, jenž se používá dodnes 

hlavně při rekonstrukcích staveb. Zední kleštiny (kleště) se užívaly u cihelných staveb a plnily 

tutéž funkci jako pozdější železobetonové ztužující věnce. Zazdívaly se do zdiva v úrovni 

stropů a skládaly se z táhla z ploché oceli 6-9/45 mm, které mělo na konci oko, a ze závlače 

z oceli 9-12/45 mm dlouhé asi 50 cm, která se provlékala okem táhla. Závlače se zapouštěly 

do rýh ve zdivu, aby byly zcela kryty zdivem a omítkou. Táhla se navrhovala, aniž by 

existoval předpis pro stanovení návrhové vodorovné síly. 

V publikaci „Stavba domu v praksi – díl I. [5] je v kapitole „zední a trámové kleště“ 

popsáno technické řešení provedení „kleští“ včetně jejich návrhu, závislém na tvaru a účelu 

stavby. Návrh a technické řešení je téměř shodné s návrhem a řešením popsaném v předešlém 

odstavci. 



 

Obr. 4.6. Typový návrh tzv. lisovaných zedních kleští [5]

 

Obr. 4.7. Foto kovaného zámku zedních kleští 

 

KOVANÝ ZÁMEK KLEŠTÍ 

Obr. 4.6. Typový návrh tzv. lisovaných zedních kleští [5] 

Obr. 4.7. Foto kovaného zámku zedních kleští  

KOVANÝ ZÁMEK KLEŠTÍ  
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Obr. 4.8. Foto závlače zedních kleští  

 

„Trámové kleště zabezpečují dlouhé hlavní a střední zdi. Mají býti podle možnosti 

v každém druhém meziokenním pilíři. Stav. řád pro Čechy v § 73 předpisuje, že v příčném 

směru má být vícepatrová stavba v každém pilíři neb aspoň ob pilíř vyztužena, naproti tomu 

stav. řád pro Prahu podobného ustanovení postrádá, ačkoliv připouští stavby ještě vyšší než 

stav. řád pro Čechy. Zmíněné vyztužení se zpravidla dělá trámovitými kleštěmi, které, mají-li 

stavbu dobře vyztužovati, musí mít závlačky osazené do plného zdiva jak v hlavní, tak střední 

zdi a nikoliv do nadpraží otvorů. Podrobnosti  trámové klešti jsou podobné jako zedních 

kleští.“ [5] 

 

 

 

 

 

ZÁVLAČ  KLEŠTÍ 
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Obr. 4.9. Svislý řez trámovým stropem a obvodovou zdí - ukotvení trámových kleští [6] 

 

 V kapitole „Historický vývoj staveb“ ve skriptech „Projektování rekonstrukcí“ [7] 

je popsáno technické řešení provedení „kleští“ dle ČSN 1168 z roku 1938. 

„Při několikapatrových budovách, které mají zdi cihelné, je třeba provést prostorové ztužení 

konstrukce stavby tím, že se stropní konstrukce zakotví důkladně do zdiva pomocí kleští.“ 

Zední kleštiny jsou z pásového železa, stahují budovu v důležitých místech tak, aby se při 

dosedání nebo jiném namáhání čerstvého zdiva neprojevil tah. Detail úpravy zední kleštiny je 

na obr. 4.10. 
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Obr. 4.10. Detail zedních kleští [7] 

                 a – klínový zámek, šroubový zámek 

                 b – klěšť se závlačí zámkovou 

                 c – kruhová závlač se šroubovou kleští 

                 d – úprava kleště u komínového průduchu 

 

„U kleneb valených kladou se obyčejné kleště ve směru rozponu, a poněvadž by kleště 

byly viditelné, vkládají se do zdiva klenby“ (obr. 4.11). „U kleneb klášterních menšího 

rozponu se kleště uloží ve všech podporných zdech. V klenbách křížových soustředí se tlaky v 

žebrech, kleště se umisťují tedy do žeber, je-li křížová klenba klenutá do pásů, položí se kleště 

jako u klenby valené.“ [7] 
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Obr. 4.11. Umístění kleště v klenbě [7] 

 

„Ve stropních konstrukcích dřevěných se dělají tzv. kleště trámové z pásového železa. 

Každá trámová klešť se skládá z vlastní kleště, která je připevněna k dřevěnému trámu. Na 

druhém konci je zakončena okem, kde se navlékne závlač, která se opírá o vnější líc zdiva.“ 

[7] (obr.4.12) 

 

Obr. 4.12. Kleště v dřevěných stropních konstrukcích a) klešt trámová se závlačí; b) klešt 

trámová průběžná [7] 
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4.2. Návrh vodorovných ztužujících prvků ve zděných konstrukcích za použití 

normových předpisů 

Vlivem technického pokroku, zdokonalováním stavebních hmot a požadavkem na 

modernější zděné konstrukce vznikla potřeba navrhování konstrukcí regulovat normovými 

předpisy. 

 

4.2.1. Stavební řád pro Prahu z roku 1886. [8] 

Tento předpis je jeden z prvních doložených na našem území a s novelizacemi byl 

platný od roku 1886 až do roku 1950. Tento předpis nahradila vyhláška ministerstva 

stavebního průmyslu č. 709/1950 Ú.l. o podrobnějších předpisech pro pozemní stavby, která 

platila do roku 1967. 

Stavební řád pro Prahu z 10. 4. 1886 č. 40 z.z., platný pro Prahu, Plzeň a České 

Budějovice; pražský stavební řád byl rozšířen na Plzeň zákonem č. 16/1887 z.z. a na České 

Budějovice zákonem č. 71/1887 z.z. „Věncová výztuž se umisťuje buď v úrovni dřevěné 

stropní konstrukce nebo pod ní, popřípadě v úrovni nadokenních překladů. Při použití 

betonových pozedních věnců se požaduje vyztužení 2 x prům. 8 mm.“  

Takto se vyztužovaly věnce na všech nosných stěnách bez ohledu na jejich konstrukční 

uspořádání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obr. 4. 13. Titulní strana komentovaného vydání Stavebního 
Prahy, sousedních měst (Karlín, Smíchov, Žižkov, Vinohrady) a okolních obcí, platného od 
18. května 1886. "Nový stavební 
Karlín, Smíchov, Královské Vinohrady, Žižkov, dále pak obce Koší
Střešovičkami, Břevnov s Tejnkou, Dejvice, Bubene
Pankrác, Michle a Podolí. Platný od 18. kv
ohledem na potřeby praxe a s formulá
řád platný pro téměř celou plochu tzv. Velké Prahy (od 1. 1. 1922), p
hlavním městem Prahou" se rozumí Praha I.
40/1886 ze dne 10. 4. 1886, stavební 
novelizoval stavební řád z r. 1862.
 

4.2.2. Československá státní norma 

V této normě v části VIII. Odstavci 111 je popsána návrhová podmínka: „

výztuž ve směru délky budovy se navrhuje na  e

1 m šířky budovy, výztuž ve smě

15 kN,  působící na 1 m délky budovy 

Tato podmínka bere v úvahu p

výztuže v pozedním věnci závislou na délce obvodové st

věnce. V tomto článku je patrná snaha do návrhu v

sání). 

Tato norma byla schválena 17.9.1980 a nabyla ú

z 27.7.1967. Její platnost končí 1.3.2010 a bude nahrazena 

 

komentovaného vydání Stavebního řádu královského hlavního m
st (Karlín, Smíchov, Žižkov, Vinohrady) a okolních obcí, platného od 

tna 1886. "Nový stavební řád pro královské hlavní města Prahu a její p
Karlín, Smíchov, Královské Vinohrady, Žižkov, dále pak obce Košíře, Střešovice se 

evnov s Tejnkou, Dejvice, Bubeneč, Libeň, Troja, Vršovice, Nusle a 
Pankrác, Michle a Podolí. Platný od 18. května 1886. Ke všeobecnému užití se zvláštním 

eby praxe a s formuláři vysvětlen Dr. Juliem Nejedlým." - 
 celou plochu tzv. Velké Prahy (od 1. 1. 1922), při čemž "královským 

tem Prahou" se rozumí Praha I.-VI., a to komentovaný rakouský 
40/1886 ze dne 10. 4. 1886, stavební řád pro Prahu, s platností od 18. 5. 1886, j

ád z r. 1862. [25] 

eskoslovenská státní norma ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí[9]

ásti VIII. Odstavci 111 je popsána návrhová podmínka: „

se navrhuje na  extrémní výpočtové zatížení 15 kN,  p

směru šířky budovy  se navrhuje na  extrémní výpo

sobící na 1 m délky budovy “.  

úvahu půdorysný tvar budovy, respektive dimenzi vodorov

nci závislou na délce obvodové stěny kolmé na směr navrhovaného 

lánku je patrná snaha do návrhu věncové výztuže uplatnit vliv v

byla schválena 17.9.1980 a nabyla účinnosti od 1.9.1981. Nahradila 

končí 1.3.2010 a bude nahrazena ČSN EN 1996-1
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ádu královského hlavního města 
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e, Střešovice se 

, Troja, Vršovice, Nusle a 
tna 1886. Ke všeobecnému užití se zvláštním 

 Jedná se o stavební 
čemž "královským 

VI., a to komentovaný rakouský říšský zákon č. 
ád pro Prahu, s platností od 18. 5. 1886, jímž se 

ných konstrukcí[9] 

ásti VIII. Odstavci 111 je popsána návrhová podmínka: „Vodorovná 

tové zatížení 15 kN,  působící na 

se navrhuje na  extrémní výpočtové zatížení 

dorysný tvar budovy, respektive dimenzi vodorovné 

ěr navrhovaného 

ncové výztuže uplatnit vliv větru (tlak a 

ahradila ČSN 73 1101 

1-1:2007  
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4.2.3. Německá norma DIN 1053 Zdivo[10] 

V této normě je předepsáno:„ Ztužující věnce jsou umístěny v každém stropu nebo 

bezprostředně pod ním. Mohou být ze železobetonu, z vyztuženého zdiva, oceli nebo ze dřeva a 

musí přenést tahovou sílu 30 kN. Nebo je nutno věnec ze železobetonu armovat nejméně 

dvěma průběžnými ocelovými tyčemi kruhového průřezu, například dva pruty o průměru 

minimálně10 mm.“  

Dle této normy je vodorovná výztuž pozedních věnců navrhována na konstantní 

tahovou sílu, anebo je přímo navržena ocelová výztuž s minimálním průměrem a to bez 

ohledu na velikosti a tvaru zděné stavby. Tato norma platí v SRN od roku 1996. 

 

4.2.4. Česká technická norma ČSN EN 1996-1-1 : 2007, Navrhování zděných konstrukcí [11] 

V této normě v článku Věnce a větrové nosníky je předepsáno:  

(1) Pokud má být zajištěn přenos vodorovných zatížení na ztužující prvky větrovými nosníky 

nebo věnci, musí být tyto umístěny v rovině každého stropu nebo přímo pod ním. Věnce mohou 

být ze železobetonu, vyztuženého zdiva, oceli nebo dřeva a musí být navrženy na tahovou sílu 

návrhové hodnoty 45 kN.  

(2) Když věnce nejsou průběžné, musí být navrženo další opatření pro zajištění celistvosti 

konstrukce. 

(3) Věnce ze železobetonu musí být vyztuženy nejméně dvěma vložkami o průřezové ploše 

alespoň 150 mm2( to je jeden profil o průměru 14 mm nebo dva profily průměru 10 mm) 

pozn.autora. Styky musí být navrženy podle EN 1992-1-1 a pokud možno vystřídány. 

Rovnoběžná průběžná výztuž může být započítána plným průřezem za předpokladu, že je 

umístěna ve stropě nebo v nadokenních překladech ve vzdálenosti ne větší než 0,5 m od osy 

stěny popřípadě středu výšky stropu. 

(4) Pokud stropní konstrukce není dostatečně tuhá ve své rovině nebo je strop uložen na 

kluzné vrstvě, musí se vodorovné vyztužení stěny zajistit větrovým nosníkem nebo jiným, 

staticky stejně účinným opatřením.  

Podobně jako v normě DIN 1053 je v této normě vodorovná výztuž pozedních věnců 

navrhována na konstantní tahovou sílu, anebo je přímo navržena ocelová výztuž 

s minimálním průměrem a to bez ohledu na velikosti a tvaru zděné stavby. Jediný rozdíl je 

v tom, že v této normě je minimální návrhová tahová síla větší o 50% než v normě DIN.  

Tato norma platí u nás od ledna 2007, nahradila normu ČSN EN 1996-1-1 (73 1101) z února 

2006 a platí souběžně s ČSN 73 1101 z 1980-09-17, která se ruší 1.3.2010.  
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4.2.5. Shrnutí kapitoly 4.2 

Za pozední věnce lze považovat: 

- železobetonový věnec, jehož výztuž je rovině každého stropu nebo přímo pod ním ve 

vzdálenosti ne větší než 0,5 m od osy středu výšky stropu. 

- výztuž vložená do spár zdiva v rovině každého stropu nebo přímo pod ním 

- ve vzdálenosti ne větší než 0,5 m od osy středu výšky stropu železobetonový věnec jako 

součást překladu, jehož výztuž je rovině každého stropu nebo přímo pod ním ve 

vzdálenosti ne větší než 0,5 m od osy středu výšky stropu 

- výztuž v části monolitické desky stropu ve vzdálenosti ne větší než 0,5 m od osy stěny. 

  Věnce mohou být ze železobetonu, vyztuženého zdiva, oceli nebo dřeva. 

 
Obr. 4.14. Různá možná řešení pozedního věnce 

Vyjma normy ČSN 73 1101 všechny ostatní normy předepisují návrh vodorovné 

výztuže pozedních věnců na konstantní tahovou sílu, anebo je přímo navržena ocelová výztuž 

s minimálním průměrem a to bez ohledu na velikosti a tvaru zděné stavby. Jediná 

z uvedených - norma ČSN 73 1101 (jak již bylo zmíněno výše), bere v úvahu půdorysný tvar 

budovy, respektive dimenzi vodorovné výztuže v pozedním věnci závislou na délce obvodové 

stěny kolmé na směr navrhovaného věnce. 

 

Norma, předpis Min. tah. síla Min. výztuž Jiná podmínka 

Stavební řád 1886.  2 x 8 mm, 100 mm2  

ČSN 73 1101   V rovině stropů 
15 kN/1m kolmé vnější stěny 

DIN 1053 30 kN 2 x 10 mm, 157 mm2  

ČSN EN 1996-1-1 45 kN 1 x 14 mm, 153 mm2  

Tab.4.1 Porovnání návrhových norem 
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4.3. Stanovení účinku na vodorovné ztužující prvky zděných konstrukcí dle 
rozboru statického chování konstrukce 
 

Zděné konstrukce jsou v praxi vystaveny různým typům zatížení, jejich účinkům by 

měly odolat. V této kapitole budou popsány metody stanovení účinkům vodorovné ztužující 

prvky zděných konstrukcí dle rozboru statického chování konstrukce     

 

K hlavním typům zatížení patří: 

- nerovnoměrné sedání - pokles podpory  

- zatížení větrem 

- seizmicita 

- vliv podloží na poddolovaném území 

- mimořádné zatížení 

 

4.3.1. Účinky vyvolané nerovnoměrným sedáním 

Vlivem nehomogenity podloží, změny únosnosti podloží, chybného založení dochází u 

zděných staveb k jejich nerovnoměrnému sedání a k takzvanému poklesu podpory. 

Ve skriptech „KPS 60, poruchy a rekonstrukce staveb – 1.díl – Witzany, str.289 -290“ 

[8] je popsán výpočtový model stanovení vodorovné síly působící v nosných stěnách budov a 

je zapříčiněna (sedáním) – poklesem podpory.  
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Obr. 4.15. Pohled na viditelné tahové trhliny ve zdivu pod parapety středního pásu oken a 
pokles části levého pásu oken. Stavba bytového domu č.p.249 v ulici Židovské v Jičíně zčásti 
založena na zásypech příkopu středověkého opevnění města. Podélné stěny jsou prolomeny 
krajním průjezdem, což zvyšuje zatížení základu štítové stěny.  Zvýšení zatížení podloží u 
štítové stěny novější přístavbou.   
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Obr. 4.16. 

 

Tato metoda je založena na výpočtu vodorovných sil P1 – Pi na základě podmínky 

rovnováhy momentů sil Pi a Qn vztažených k bodu otáčení O. Viz obrázek 4.16. 

O…..bod otáčení – je určen dle průběhu tahových trhlin 

Qn….zatížení od pilířů 

Pi …..vodorovné síly ve věncích 

dy….pokles podpory 

Vzorec odvozený z momentové podmínky k bodu otáčení O. 

    P�  �  y� � �Q� � x� 
 Q� � x�� � m�        (4.01) 

ms ….součinitel (0,6; 1,5) v závislosti na průběhu trhlin a poškození objektu – doporučená 

hodnota ms=1,5 

 

Předpoklad: 

P1 = P 2 = P 3 = P  

 

 

 

 

h

Y
2

Y
1

Y
3

X2
X1dY

P1
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4.3.2. Účinky vyvolané vodorovným zatížením. 

Vodorovné zatížení je způsobeno tlakem, popřípadě sáním větru. Toto zatížení má 

nezanedbatelný, v některých případech rozhodující vliv na stabilitu konstrukce. 

V publikaci „Novodobé konstrukce budov o mnoha podlažích - Ing. dr. Vilém Mojžíš – 

Praha 1953 SNTL“ [12] jako i ve skriptech „Zděné konstrukce – ČVUT Doc. Ing. Lorenz CSc. 

[13] je popsáno výpočtové schéma pro výpočet vodorovných sil od působení větru 

na venkovní stěny - tlak, sání. 

Tento výpočet je rozdělen na tři části:  

A) Výpočet pro budovy s netuhou kostrou  

B) Výpočet pro budovy s tuhou kostrou 

C) Výpočet pro budovy s pružnou kostrou 

 

A) Výpočet pro budovy s netuhou kostrou  

Budovy s netuhou kostrou jsou charakteristické pro dřevěné stropy, kdy vodorovné síly 

musí převzít (bez ohledu na tření) obvodové zdi, které musí být pro ten účel dostatečně 

stabilní. Je-li stěna oslabena okny, rozpadá se po výšce na jednotlivé pilíře, které se staticky 

chovají jako konzoly vetknuté do základů. Tento případ je tedy velmi nepříznivý a 

nehospodárný, protože ostatní konstrukce nemůže přímo zatíženému pilíři pomáhat přenést 

jeho zatížení do základů. Ztužení by mohlo být zajištěno větrovými nosníky. 

 

B) Výpočet pro budovy s tuhou kostrou (konstrukce deskové) 

Tento případ nastane u stropů monolitických nebo prefabrikovaných, jim ze statického 

hlediska na roveň postavených, které jsou vytvořeny ve své rovině jako tuhé desky, které mají 

jen nepatrné deformace. Tuhé stropní desky důkladně spojené s příčnými zdmi představují 

prostorovou konstrukci, která je schematicky zobrazena na obr. 4.17. Tato desková 

konstrukce přebírá veškeré síly od větru vanoucího rovnoběžně s rovinami desek. Ostatní 

části konstrukce, jako obvodové a vnitřní zdi, mají při vodorovném zatížení daleko méně 

důležitou úlohu než při přenášení svislého zatížení. Tak vnější zdi slouží jen k přenášení  

tlaku větru na tuhou kostru a vnitřní pilíře nejsou od větru vůbec namáhány. Skutečnost, že je 

konstrukce tuhá, vede k omezení velikosti vodorovných posunů příčných cihelných zdí. To je 

důležité i z toho důvodu, že zdi jsou z kvalitního zdiva na maltu cementovou a proto značně 

křehké. Nemohou tedy bez porušení snést větší deformace. Při popraskání zdi by byla její 

ztužující úloha problematická. Velikost těchto deformací se projeví celkovým vodorovným 

pohybem horního konce ztužující zdi a jeho velikost by neměla překročit 1/600 až 1/1000 

výšky stěny. 



27 
 

 

Přesný výpočet deskových konstrukcí je velmi komplikovaný a v praxi si jej 

zjednodušíme tak, že budeme sledovat postupné přenášení vodorovných sil z jedné části 

konstrukce na druhou. 

 

 

Obr. 4.17. Schéma deskové konstrukce [12] 

Prostorová tuhost konstrukce. [13] 

Prostorovou tuhostí nazýváme schopnost systému odolávat zatížení, které působí 

obecným směrem. Pro úvahy o prostorové tuhosti zpravidla vystačíme s představou svislého 

zatížení reprezentovaného např. vlastní tíhou konstrukce a užitným zatížením a vodorovného 

zatížení větrem, který ovšem může působit ve směru podélném i příčném (vzhledem k 

nosnému systému objektu), kombinací těchto dvou reprezentantů dostáváme zatížení 

obecného směru. 

Pro úvahy o prostorové tuhosti si idealizujeme nosnou konstrukci do soustavy rovin (u 

běžných konstrukcí - mimo skořepiny, klenby apod.), ve kterých jsou umístěny stěny, desky 

pruty nebo nosníky (ve statickém slova smyslu). Podle statického a konstrukčního uspořádání 

jsou rovinné konstrukce schopné přenášet zatížení ve své vlastní rovině (stěnový účinek) nebo 

kolmo k této rovině (deskový účinek), popř. oba účinky současně. 

Na vysvětlenou - obvodová nosná zeď působí jako "stěna" ze statického hlediska pro 

zatížení vlastní tíhou, pro reakci stropů (3´) a pro zatížení větrem, který má směr rovnoběžný  

s touto stěnou (2') - viz obrázek 4.18. Naopak tato zeď se chová jako "deska" pro zatížení 

větrem (1) kolmo ke své rovině a opírá se o stropy a příčné stěny (nebo jen stropy či jen 

L

H

B

h
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příčné stěny, pak působí jako široký nosník). Stropní konstrukce přenáší svislé zatížení (3) 

jako deska (ať již pnutá v jednom nebo obou směrech podle jejího konstrukčního uspořádání), 

současně přenáší i zatížení větrem (l´), který se na ni přenáší z obvodových stěn a vyvolává v 

ní stěnový účinek (to znamená vnitřní síly v rovině stropu) - v tomto případě mluvíme spíše o 

"vysokém nosníku". 

 

 

 

 

Obr. 4.18. Schéma zatížení stěn a stropu [13] 

 

1. Vnější stěny: Při vodorovném zatížení větrem působí vnější stěny na návětrné a 

závětrné straně jako spojité nosníky po výšce nepoddajně podporované v úrovni stropů viz 

obr. 4.19. V zemi je nosník uložen poddajně, přičemž poddajnost uložení bude někde mezi 

dvěma krajními případy, t.j. mezi kloubem a dokonalým vetknutím, a to pro celkové chování 

konstrukce nemá zásadní vliv. Anebo vnější stěny působí na návětrné a závětrné straně jako 

deska uložená po obvodě při patřičném poměru stran a více příčných stěnách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

2

2´
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Obr. 4.19. Schéma zatížení stěn a stropu 

 

2.  Stropní desky. Stropní deska je namáhána ve své rovině rovnoměrným zatížením od větru. 

Přenášení tohoto zatížení na štítové zdi závisí na druhu konstrukce stropu: 

 

a) Stropy deskové z jednotného materiálu, znázorněných schematicky na obr. 4.20. a 

4.21., je deska ze statického hlediska vzhledem ke svým rozměrům vysokým nosníkem -vznik 

„ fiktivního oblouku s táhlem“ – výztuž věnce na závětrné straně působí jako táhlo.  

 

Obr. 4.20. Vznik tahových sil ve věnci. [13] 

w Q

Q

Q

Q

Q
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Obr. 4.21.  Monolitická stropní deska [12] 

b) Stropy z prefabrikovaných betonových trámů se staticky spolupůsobícími vložkami jsou 

konstrukce komplexní, složené z betonu, žeber a zálivky a z vyplňovací hmoty, jako je 

keramika, obyčejný a struskový beton apod. Pro tyto stropy můžeme přibližně použít téhož 

výpočtu jako pro stropy monolitické, zredukujeme-li tloušťku stropního průřezu d se zřetelem 

na dutiny a na různé druhy použitých materiálů. 

c) Nelze-li výplň pokládat za spolupůsobící s trámy, představují monolitické železobetonové 

věnce jakýsi rám (obr. 4.22. a 4.23.), hustě rozepřený kloubově připojenými prefa-

brikovanými stropními trámy. Výztuž věnců vypočteme z velikosti ohybových momentů ve 

vodorovné rovině. Vlastně se jedná spíš o modifikaci větrového nosníku, což je dáno i tím, že 

mluvíme o dimenzování na ohyb a ne tak jako u věnců na tah. Vodorovné síly se vypočítají 

např. metodou dovolených namáhání nebo metodou mezních stavů v tažených vláknech. [24] 

Větrový nosník je interpretován jako železobetonový nosník, namáhaný v tahu za ohybu. 

 

Obr.4.22. Statické působení větrového nosníku 

B
L

hw
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Obr. 4.23.  Stropní deska s výplní nespolupůsobící s trámy [12] 

 

3. Příčné ztužující stěny. Příčné zdi jsou zatíženy vodorovně posouvajícími silami stropní 

desky a svisle jednak vlastní vahou stěny jednak zatížením od stropní konstrukce, které se 

přenáší na stěnu i se zatížením nahodilým. Při celkovém zatížení musí mít stěna dostatečnou 

stabilitu a dostatečnou pevnost, aby se nepřeklopila a nerozdrtila.  

 

C) Výpočet pro budovy s pružnou kostrou (konstrukce skeletové). 

Pokud mají stropní desky, nebo příčné zdi při vodorovném zatížení větší deformace, přinutí 

celková pružnost prostorové kostry i ostatní svislé nosné prvky k tomu, aby vodorovné síly 

přenášely též. Podle poměrů tuhosti rozeznáváme dva typy těchto konstrukcí. 

I.typ 

Pokud dojde k nezanedbatelné vodorovné deformaci stropní desky pod účinkem 

vodorovných sil, ačkoli je monoliticky spojena s příčnými zdmi— dojde k rozdílným 

vodorovným posunům jednotlivých pilířů podle obr. 4.24 a). Z podmínky, že průhyby na 

desce a na sloupech jsou stejné, bychom vypočetli v jednotlivých příčných řezech velikost 

vodorovných sil, které se přenášejí prostřednictvím svislých pilířů přímo do země. Nepříznivě 

namáhány na kroucení jsou tu i příčné zdi. Aby se dalo podobné konstrukce použít, bylo by 

třeba vetknout konce desky do tuhé krabicové konstrukce podle obr. 4.24 b), čímž by se 

zároveň zredukovaly deformace desky. Výpočet je značně zdlouhavý, avšak v praxi se tento 

druh konstrukce často nevyskytne, neboť délka budovy L je omezena z jedné strany tuhostí 

stropu a ze strany druhé vzdáleností dilatačních spár. 

 

 

L

B
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Obr. 4.24. a) Schematický půdorys budovy s pružnou stropní deskou – nevyztužená budova 

 

Obr. 4.24. b) Schematický půdorys budovy s pružnou stropní deskou – v koncích vyztužená 

budova 

 

II.typ 
U druhého typu konstrukce s pružnou kostrou budou sice stropy působit jako tuhé 

desky, ale příčné stěny budou velmi pružné. Půdorysné schéma takové konstrukce je na obr. 

4.25. Svým charakterem se tato konstrukce blíží obvyklým skeletovým konstrukcím. Skládá 

se z průběžných samostatných pilířů a z tuhých stropních desek, které pilíře propojují. 

V jednotlivých pilířích pak vznikají vodorovné síly v závislosti na jejich tuhosti a půdorysném 

uspořádání. Obecně může docházet k posunutí (translaci) a pootočení (rotaci) stropních desek 

a síly se tedy mohou lišit jak velikostí, tak i směrem. Sloupy jsou zpravidla rozmístěny v 

rovnoběžných rovinách ve dvou vzájemně na sebe kolmých směrech. Jednotlivé příčné rámy 

se od železobetonových rámů liší tím, že spojení cihelného zdiva sloupů s betonovou 

konstrukcí stropní nemůže vzhledem k značné plastičnosti zdiva zaručit větší měrou přenášení 

ohybových momentů. Z tohoto důvodu je uvažován předpoklad, že spojení průběžných sloupů 

se stropy je kloubové což prakticky znamená, že mezi pilíři a deskami nevzniká rámový 

účinek. 

 

L>4B
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Obr.4.25. Schematický půdorys cihelného skeletu.Rw je výslednice zatížení větrem, a je 
rameno, na kterém působí výslednice vzhledem ke středu otáčení (těžišti) O. W je výslednice 
posunutá do bodu otáčení O a M je moment výslednice Rw na rameni a. 
 
Rw = W 

M � R� � a 

 

4.3.3. Výpočet vodorovných sil způsobených zemětřesením 

a)Výpočet dle postupu, popsaném v knize: „Navrhování konstrukcí zděných – Prof. ing. K. 

Hruban“ [14] 

V této publikaci je popsán výpočet vodorovných sil v příčném ztužení vzniklých od 

seizmických otřesů.  

- V ČR se vyskytují seizmické oblasti 6. stupně 

                                                            7. stupně  

                                                           (8. stupně na Slovensku) 

- Pro dimenzování konstrukcí v oblastech zemětřesení 6. stupně je rozhodující vítr bez 

zemětřesení a proto seizmické účinky není třeba vykazovat 

- Započítává se buď účinek větru, nebo zemětřesení, ne však současně 

Seizmické oblasti: okresy Přimda, Aš, Kraslice, Trutnov, Úpice, Náchod, Opava, Humenné 

Přibližné určení seizmické síly v budovách obvyklého tvaru do výšky 25 m: 

Výpočet vodorovné síly S n. 

S��C� � 
H�

H�

� G�                            �4.02� 

a

M

Y

W

Rw
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Obr.4.26. Rozdělení seizmických sil po výšce budovy. [14] 

 

Vodorovná síla působí ve vodorovných rovinách a ve směru v daném okamžiku stejném 

v těžišti n-tého stropu. 

Cs součinitel podle tab. 4.2 

Hn výška těžiště desky n-tého stropu nad vrchem základu  

Hs výška těžiště desky nejvyššího stropu nad vrchem základu 

Gn váha a zatížení n-tého podlaží  

 

Základová půda má dovolené namáhání Oblasti A Oblasti B 

alespoň 3,5 kg/cm2 0,020 0,040 

1,5 kg/cm2 až 3 kg/cm2 0,025 0,050 

1 kg/cm2 až 1,4 kg/cm2 0,035 0,064 

méně než 1 kg/cm2 0,040 0,080 

Tab.4.2. Stanovení součinitele Cs[14] 

Úloha je řešena jako problém rovinné napjatosti. 

Výpočet vodorovné síly v zedních věncích: 

 

P = ½ p.a2 

a….. ½ z větší z osových vzdáleností pozedních věnců 

p …. tlak na 1 m2 stropní desky od seizmické síly Sn 

 

H

Hn

S5

Sn

G5

Gn

5

n

C

C
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Stropní konstrukce musí být upravena tak, aby bezpečně přenesla seizmické síly na 

ztužující zdi nebo rámy (monolitická spojitá deska ze železobetonu spojená s pozedními věnci 

nebo zajištěná celistvost řádným zalitím spár). 

 

b) Výpočet dle postupu popsaném v normě: Eurokód 8: ČSN EN 1998-1 (730036) 

Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická 

zatížení a pravidla pro pozemní stavby [26] 

V části normy „ Kritéria navrhování a pravidla pro konstrukce“ v článku „Všeobecně“ 

je stanoveno: 

(1 )P  Zděná stavba musí vytvářet soustavu stropů a stěn, které jsou vzájemné spojeny ve 

dvou kolmých vodorovných směrech a v jednom směru svislém. 

(2)P   Spojení stropů a stěn musí být uskutečněno ocelovými táhly nebo ocelobetonovými 

věnci. 

(3)   Je možno použít stropní konstrukci libovolného typu za předpokladu, že jsou splněny 

obecné požadavky spojitosti a účinného ztužení diafragmaty. 

(4)P   Smykové stěny musí být provedeny alespoň ve dvou kolmých směrech. 

(5)   Smykové stěny mají splňovat některé geometrické požadavky. 

(6)   Smykové stěny, které neodpovídají minimálním geometrickým požadavkům podle 

odstavce (5) tohoto článku, mají být považovány za sekundární seizmické prvky. Mají 

vyhovovat odstavcům (1) a (2). 

V další části normy „Další požadavky na nevyztužené zdivo vyhovující EN 1998-1“ je 

stanoveno:  

(1).  Vodorovné betonové věnce, případné ocelová táhla, mají být umísťovány v úrovni 

každého podlaží v rovině stěny a jejich svislá vzdálenost má být maximálně 4 m. Tyto věnce 

nebo táhla mají zajistit svázání zdicích prvků tak, aby byly mezi sebou souvisle účinně 

spojeny. 

POZNÁMKA:Je důležité, aby věnce či táhla na sebe navazovala souvisle po celém obvodu. 

(2) Vodorovné betonové věnce mají mít podélnou výztuž o ploše aspoň 200 mm2. 

 

Takto navržená konstrukce vytváří systém vodorovných a svislých věnců a sevřeného 

zdiva. Minimální výztuž vodorovných věnců 200 mm2 přenese sílu zhruba 36 kN. 
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4.3.4.  Výpočet vodorovných sil objektů na poddolovaném území,“ČSN 73 0039 Navrhování 

objektů na poddolovaném území“ [15] 

 

Zásady navrhování stavebních objektů na poddolovaném území 

Zatížení a odezva 

V této kapitole je popsána metoda pro stanovení přetvoření podloží v závislosti na 

způsobu přetváření terénu, druhu ložiska a podloží. Způsob přetváření terénu na 

poddolovaném území se spojitým přetvořením terénu se vyjadřuje v báňských podmínkách 

pomocí geometrických parametrů posuvu a přetvoření: 

 

1) pokles (svislý posuv)...........s v mm 

2) vodorovný posuv…………..v v mm  

3) naklonění…………………...i v rad  

4) poloměr zakřivení …………R v km  

5) vodorovné poměrné přetvoření ε 

 

Obr. 4.27. Schematické označení veličin v poklesové kotlině. 

 

 

 

 

 

 

v
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Požadavky na jednotlivé druhy objektů. Objekty zděné a panelové 

 Zděné a panelové objekty se považují z hlediska způsobu zajištění proti účinkům 

poddolování za objekty s tuhým konstrukčním systémem. 

1) s podélnými i příčnými nosnými stěnami, podporujícími stropní konstrukce po celém 

obvodu (zpravidla panelové objekty) 

2) s příčnými nosnými stěnami a podélnými ztužujícími stěnami (např. schodišťovými}. 

Stropní konstrukce jsou zpravidla podporovány jen příčnými stěnami 

3) s podélnými nosnými stěnami, příčnými ztužujícími stěnami a stropními konstrukcemi, 

podporovanými v podélných stěnách 

Nadzákladové konstrukce se navrhují podle dále uvedených zásad: 

Nosné a ztužující stěny mají být rozmístěny v půdorysu souměrněs otvory a meziokenní 

pilíře je třeba rozdělit rovnoměrně po délce i výšce stěn. Podélné vnitřní nosné stěny nemají 

být půdorysně lomené nebo osově posunuté. Příčné stěny mají být průběžné na celou šířku 

objektu. Osové posunutí příčných stěn nesmí být větší než 0,6 m, Stěny lodžií lze osově 

posunout vzhledem k nosné stěně nejvýše o 1,5 m, navrhnou-li se současně průběžné 

železobetonové věnce v rovině stěny i po obrysu lodžie. Balkóny, popř. arkýře, se navrhují 

jen jako převislá část stropní konstrukce. Ztužující věnce musí zůstat průběžné i ve 

schodišťovém traktu objektu. Nelze-li provést nadokenní, popř. nadedveřní překlady jako 

součást ztužujících věnců, musí být jejich uložení posouzeno na možný posuv v uložení 

Kusové stavivo (cihelné, betonové z tvárnic nebo dílců, popř. kamenné) a malty nosných částí 

zděných je třeba staticky posoudit na účinky poddolování podle ČSN 73 1101 a dle ČSN 

730031. Přitom se nedoporučuje užívat v nosném zdivu děrovaných cihel; dílců z pórobetonu, 

hrubého řádkového, lomového a kyklopského zdiva a vápenné malty. 

 

U objektů na poddolovaném území není dovoleno používat konstrukcí, jejichž stabilita 

je ohrožena změnou tvaru (zděné klenby, oblouky bez táhel aj). Překlady oken a jiných otvorů 

se doporučuje spojit se ztužujícími věnci. Při použití prvků a dílců, u nichž není zajištěno 

neposuvné uložení (překlady ve zdivu, vazníky a jeřábové dráhy s posuvným uložením aj.), se 

určí úložná délka s uvážením možného posuvu v uložení. 

 

U tuhých zděných, blokových nebo panelových objektů musí být svislé nosné 

konstrukce zajištěny proti účinkům poddolování vodorovným ztužením po celém půdorysu 

dilatačního celku v základech nebo pod stropem suterénu (podmínky pro návrh kluzné spáry) 

a kromě toho nejméně v úrovni nejvyššího podlaží. Na staveništích skupin I, II a III (rozdělení 

staveb podle zadaných parametrů přetvoření terénu) se provede vodorovné ztužení nejméně 
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po 6 m výšky objektu. Ke ztužení se použije pravidla železobetonových věnců výšky nejméně 

80 mm, vyztužených jako vodorovný rám. 

Pokud se výztuž ztužujících věnců nestanoví výpočtem, zesílí se výztuž vodorovných 

konstrukcí pro zachycení účinků poddolování o průřezovou plochu, potřebnou pro přenesení 

tahové síly P =  10b v kN kde b je šířka objektu v m, připadající na posouvaný ztužující prvek 

(u monolitických deskových stropních konstrukcí lze tahovou sílu rovněž rozdělit v desce). 

Nerovnoměrný pokles účinkem naklonění terénu se projevuje vznikem vodorovné složky P 

všech původně svislých stálých i nahodilých zatížení Q: 

P = µi . i . Q 

Kde je:  

P ……vodorovná složka v kN 

Q……..svislá složka   v kN 

µi……..korekční součinitel naklonění i 

i……….naklonění v rad 

Účinek vodorovných složek P se zavádí do výpočtu stejným způsobem jako účinky 

jiných vodorovných zatížení. 

 

Při architektonickém návrhu je třeba počítat s možným přetvořením nosných konstrukcí. 

Zvláštní pozornost je nutno věnovat vhodnému rozdělení a poddajnému upevnění křehkých a 

tuhých výplňových hmot a fasádních prvků (zasklené plochy, obklady aj.), aby při přetvoření 

nosných konstrukcí nedocházelo k jejich porušení nebo uvolnění. 

 

Příčné a podélné nosné systémy se navrhují pokud možno symetrické. Ztužidlové pole 

poddajných nosných systémů se navrhne uvnitř dilatačního úseku jediné, co nejblíže středu 

dilatačního úseku, kam se podle možností umístí i schodiště. 

 

U schodišťových konstrukci se doporučuje používat železobetonových monolitických 

nebo ocelových schodů, U schodu z betonových dílců se postupuje podle čl. Nedovoluje se 

používal schodů konzolově vyložených ze schodišťového zdiva a schodů sestavených 

z jednotlivých stupňů. 

 

Dle podmínky v  ČSN 73 0039 [15] se navrhuje u staveb na poddolovaném území 

zesílit výztuž věnců, která přenese sílu 10 x b kN, kde b je šířka objektu v m, připadající na 

posouvaný ztužující prvek. Výztuž se zpravidla neumisťuje do každého podlaží stavby, ale 

v úrovni základů nebo pod stropem suterénu, minimálně v úrovni nejvyššího podlaží, 
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maximálně po 6 m výšky. To znamená, že je předepsáno k navržené výztuži v zedních 

věncích dle ČSN 73 1101 (minimálně ob patro) přidat výztuž, která přenese sílu 10 kN na 1m 

šířky objektu připadající na ztužující prvek. 

 

4.3.5 Návrh věncové výztuže v panelových budovách. Ing.Evžen Horáček, Panelové budovy, 

[16] 

 

I když se v tomto případě nejedná o zděné konstrukce, je zajímavý jeho rozbor. 

V úrovni stropu každého podlaží je třeba vložit podélně i příčně spojitou výztuž 

zajišťující spojitost stropní tabule ve vlastní rovině, jakož i výztuž zajištující spojení nosných 

stěn se stropní tabulí na jejích okrajích. 

a) V oblasti styku každé nosné stěny se stropem musí být umístěna vodorovná věncová 

výztuž, schopná přenést (při výpočtovém namáhání) mezní tahovou sílu alespoň 

P1 =1,5 x l [Mp]. kde l je vzdálenost nosných stěn v metrech, pokud nebude výpočtem 

zjištěna síla větší. Jako věncové výztuže se mohou použít také „skryté věnce" vytvořené 

svařením vodorovné výztuže ve stěnách a stropech. 

 

b) V nosném směru stropních desek musí být navržena výztuž, spojující protilehlé obvodové 

nosné (štítové, schodišťové, dilatační) stěny, schopná (při výpočtovém namáhání-návrhových 

hodnot zatížení ve smyslu EC ) přenést mezní tahovou sílu alespoň 

P2 = 1,5 Mp na l metr šířky stropu, pokud nebude výpočtem zjištěna síla větší. 

U soustav dvousměrných je nutno výztuž v nosném směru stropních panelů zavést 

nejméně přes dvě travé a spojit s věncovou výztuží. 

 

c) Spoje mezi obvodovými nosnými stěnami a stropními deskami musí rovněž přenést síly P2 

= 1,5 Mp na l metr šířky stropu.  Doporučuje se spojit panely obvodových nosných stěn 

svislou výztuží, jejíž plocha se určí z podmínky, aby výztuž přenesla mezní tahovou sílu, 

rovnou tíze panelu jednoho podlaží, do výše položeného podlaží. 

Dle návrhových předpisů popsaných v odstavcích a) a b) se navrhuje jednak vodorovná 

věncová výztuž, schopná přenést mezní tahovou sílu alespoň 1,5 Mp (15 kN) na 1 m 

vzdálenosti nosných stěn, tak i výztuž v nosném směru stropních desek, a to alespoň 1,5 Mp 

(15 kN) na l metr šířky stropu. 

Porovnání tohoto předpisu s ČSN 73 1101 [9] v části VIII. Odstavci 111.  

„Vodorovná výztuž ve směru délky budovy se navrhuje na extrémní výpočtové zatížení 

15 kN, působící na 1 m šířky budovy, výztuž ve směru šířky budovy se navrhuje na extrémní 
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výpočtové zatížení 15 kN,  působící na 1 m délky budovy “, pak návrhové síly stanovené dle 

[16] v nosném směru stropních desek jsou stejné jako síly stanovené dle ČSN 73 1101 [9], a 

síly ve věncové výztuži dle [16] jsou oproti [9] navíc. 

 

Zatížení konstrukce Rozdělení Schema 

Nerovnoměrné  
sedání 

 Momentová podmínka k bodu 
 otáčení O 

Účinky vyvolané 
vodorovným 
zatížením. 
 

A) Výpočet pro budovy 
s netuhou kostrou  

 

Dřevěné stropy, větrové nosníky 
 

B) Výpočet pro budovy 
s tuhou kostrou 

1.Stěny – jako spoj.nosníky po výšce 
             - jako deska uložená 
                po obvodě 
2.Stropní desky: 
 a)deska jako vysoký nosník 
 b)prefa ž.betonové trámy se staticky    
  spolupůsobícími vložkami 
 c)věnce jako rám kloubově 
rozepřeny připojenými prefa trámy 
3.Příčné ztužující stěny 

C) Výpočet pro budovy 
s pružnou kostrou 

 

I.typ – budova nevyztužená 

II.typ – budova na krajích vyztužená 

Výpočet 
vodorovných sil 
způsobených 
zemětřesením 
 

Prof. ing. K .Hruban V oblastech zemětřesení 6. stupně je 
rozhodující vítr. Jinak se započítává 
buď účinek větru nebo zemětřesení, 
ne současně. 
Výpočet vodorovné seizmické síly 

Eurokód 8 Konstrukce vytváří systém 
vodorovných a svislých věnců a 
sevřeného zdiva. 
Minimální výztuž vodorovných 
věnců 200 mm2 přenese sílu zhruba 
36 kN. 
 

Výpočet 
vodorovných sil 
objektů na 
poddolovaném 
území 

ČSN 73 0039 Navrhování 
objektů na poddolovaném 
území 

Výpočet vodorovné složky H 
Nebo přidimezování výztuže, která 
přenese sílu 10 kN na 1m šířky 
objektu připadající na ztužující 
prvek. 
 

Návrh věncové 
výztuže 
v panelových 
budovách. 
 

Ing.Evžen Horáček,  
Panelové budovy 

Vodorovná výztuž ve směru délky 
budovy se navrhuje na extrémní 
výpočtové zatížení 15 kN, působící 
na 1 m šířky budovy, výztuž ve 
směru šířky budovy  se navrhuje na 
extrémní výpočtové zatížení 15 kN, 
působící na 1 m délky budovy 

Tab.4.3. Zjednodušený přehled jednotlivých metod 
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5. Problematika takzvaného „Progresivního kolapsu staveb“: 

Ztužováním staveb se rovněž zabývá stále aktuálnější směr progresivního kolapsu 

staveb. 

To zahrnuje též ztužování zděných konstrukcí. Téma progresivního kolapsu staveb se 

však týká všech nosných konstrukcí, a v obecné poloze tak přesahuje téma této doktorské 

práce. 

Progresivní kolaps staveb je takové poškození nosné konstrukce, jež má za následek 

kolaps (zřícení) celé stavby anebo její významné části v rozsahu, který neodpovídá velikosti 

prvotní příčiny. Při mimořádném zatížení, například požáru nebo výbuchu, se požaduje, aby 

konstrukce byla zachována celistvá. Celistvosti se dosahuje robustností nosných konstrukcí, 

která se zajišťuje dostatečnou tuhostí, únosností na mezi pevnosti materiálu a deformační 

kapacitou konstrukčních prvků. Správně navržená konstrukce vzdoruje mimořádnému 

zatížení i při porušení některého z nosných prvků jako je pilíř, sloup, nosník. Při navrhování 

konstrukcí na účinky mimořádné návrhové situace je třeba předejít progresivnímu kolapsu 

budovy, to znamená předejít devastujícímu následku vyvolaného neodpovídající příčinou. 

Zední věnce mohou být součástí souboru konstrukčních opatření ve zděných stavbách, 

které zajistí jejich celistvost. Správně navržené a provedené zední věnce do jisté míry mohou 

ochránit zděnou stavbu při mimořádném zatížení. 

 

 

 

 

. 
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5.1. Příklady „Progresivního kolapsu zděných staveb“  

V této části jsou popsány transparentní příklady progresivního kolapsu zděných staveb. 
 
5.1.1.  Zřícení části domu v Ostravě-Mariánských Horách [18] 

 

 

Obr.5.1. Zřícení části domu v Ostravě-Mariánských Horách 

Jednalo se o stavbu původně přízemní s podsklepením z roku 1897, následně v roce 

1926 byla provedena rekonstrukce patrně již s nástavbou a v letech 1966 a 1992 byly 

provedeny rekonstrukce další. K havárii domu došlo 14. listopadu 2003, kdy probíhaly 

stavební úpravy. Stavební úpravy spočívaly v obkopání podzemní nadzákladových 

obvodových stěn nad úroveň základové spáry a vložení svislé hydroizolace z nopové fólie. 

Jako příčina kolapsu byla určena souhra více činitelů najednou. Byla to změna užívání stavby 

a s ní zvýšení užitného zatížení konstrukcí, chabá kvalita nadzákladového zdiva a vlastní 

stavební úpravy. 
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Obr.5.2. Zřícení části domu v Ostravě-Mariánských Horách, detail obvodové zdi. 

 
Z fotodokumentace je zřejmé, že při stavbě ani v rámci dalších rekonstrukcí nebyly 

obvodové stěny ztuženy zedními věnci ani táhly. 
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5.1.2.  Zřícení zděné konstrukce domu v pražské Vodičkově ulici [19] 

 

 

Obr.5.3. Zřícení zděné konstrukce domu v pražské Vodičkově ulici 

 

Objekt „starého Myšáka“ – uliční a část středního traktu – je pozůstatkem 

novorenesanční čtyřkřídlé budovy z let 1881–1883, zvýšené v křídle do Vodičkovy ulice o tři 

patra v roce 1922. Nejpozději roku 1910 se stal majitelem celého komplexu známý cukrář 

František Myšák. V prosinci 1921 predložil F. Myšák magistrátu plán nástavby uličního 

křídla v kubistickém stylu od stavitele Josefa Čapka. Akceptován byl až nový, kubisticko-

rondokubistický plán téhož stavitele z roku 1922. Hlavní fasáda do Vodičkovy ulice je 

osmiosá, nad hladkým přízemím vystupuje z fasády mohutná hranolová římsa, proložená na 

bocích dvěma dvouosými arkýři. V polovině 90. let 20. století byla provedena demolice 

sousedních objektů; k ní se připojila demolice dvorních křídel a dvorního traktu výše 

popsaného objektu, přičemž zbytek původního objektu postupně značně chátral. Proto bylo 

nutné za účasti památkářů hlavního města Prahy přistoupit k rekonstrukci historické budovy – 

zbylého uličního a části středního traktu. Jedná se o přezdívání původního zdiva, jeho zesílení 

betonovými pilíři a přikotvení nových stropních konstrukcí do fasádního zdiva pomocí kotev 
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z interiéru. Před novou přestavbou objektu bylo nutné „starého Myšáka“ staticky zajistit. To 

bylo provedeno vložením ocelové konstrukce založené na mikropilotech. K této konstrukci 

bylo poté fasádní zdivo budovy přikotveno prostřednictvím ocelových táhel, vzpěr a objímek. 

Bohužel i tato masivní konstrukce zajistila tuto narušenou část budovy pouze do 16. 7. 2006, 

kdy došlo k samovolnému zřícení části původní střední nosné stěny. 

Řádné ztužovaní zděných konstrukcí u novostaveb je samozřejmostí. Samozřejmostí by 

mělo být řádné ztužování, byť dočasné zděných konstrukcí u rekonstruovaných a sanovaných 

staveb. 

 

5.1.3.  Zřícení věže kostela v Lenešicích [20] 

 

 

Obr.5.4.  Zřícení věže kostela v Lenešicích 

 

Ve čtvrtek 3. července 2008 v odpoledních hodinách došlo k náhlému zřícení kostelní 

věže v Lenešicích a zároveň i k poškození části lodi kostela. Kostelní věž i kostel je starobylá 

románsko-gotická památka. V roce 2008 měla stavební firma zajistit podle objednávky 

Biskupství Litoměřice stažení věže ocelovými táhly. Bohužel, nedošlo ani k započetí prací. 

Tento případ demonstruje nutnost uplatnění dodatečných ztužujících prvků u zděných 

konstrukcí i historických staveb. Bohužel časový rozvoj destrukce konstrukcí byl rychlejší, 

než plánované sanační práce. 
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5.1.4.  Zřícení části domu v Javorníku [22] 

 

 

 

Obr.5.5.  Zřícení části domu v Javorníku 

 

V noci z 26. na 27. června po přívalovém dešti Javorník zasáhla velká záplavová vlna. 

Na obrázku je patrná destrukce nároží domu a jeho obvodových stěn a vlivem vodorovného 

zatížení tlakem proudící vody a podemletí základu. V úrovni stropů v obvodovém zdivu 

nejsou stopy po pozedním věnci ani táhlech. 

Případné i dodatečně vložené ztužující prvky stěn v úrovni stropů by samozřejmě 

nezabránily destrukci stěn v 1.podlaží stavby, ale velice pravděpodobně by zmírnily destrukci 

konstrukcí v podlaží druhém. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

5.1.5. Postupná ztráta stability části domu v Šumperku. [27] 

 

 
Obr.5.6. Postupná ztráta stability části domu v Šumperku, pohled na roh oddělené části 
stavby. 
 

 
Obr.5.7. Postupná ztráta stability části domu v Šumperku, pohled na fatální trhlinu ve štítové 
stěně 
 

V samotném středu Šumperka majitel prováděl na svém pozemku zemní práce tak 

nešťastně, že se v noci na pondělí 27.7.2009 jeho obydlí sesulo o dobrý metr níž. Vlivem 

masivního snížení terénu patrně pod úroveň základové spáry budovy došlo k jejímu sednutí 

(poklesu podpory). Opět v úrovni stropů v obvodovém zdivu nejsou stopy po zedním věnci 

ani táhlech. 
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Množí se případy neodborně prováděných stavebních prací. Když pomineme v tomto 

případě fatálně provedené zemní práce, nelze přehlédnout chybějící vodorovné ztužující 

prvky zděných stěn v čerstvě rekonstruované stavbě. 

 

5.1.6.  Postupná ztráta stability části domu v ulici Podvesné ve Zlíně. [23] 

 

 

 

Obr.5.8. Pohled na poklesávající nároží, na stěnách jsou patrné rozsáhlé tahové trhliny. 
V nárožích v úrovni stropu jsou viditelné kotevní plechy ocelových táhel. 
 

 

Obr.5.9. Čelní pohled na průběh tahových trhlin. 
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Obr.5.10. Pohled na již destruovanou část boční stěny a na nároží, které právě v úrovni 2.NP 
ztratilo stabilitu a hroutí se. 

 

Obr.5.11. Čelní pohled na již destruovanou konstrukci, stabilita stěn s trlinami je minimální. 
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Obr.5.12. Výřez čelního pohledu na již destruovanou konstrukci, je zjevný pokles nároží 
domu (pokles podpory o zhruba 500 mm a přetržené ocelové táhlo. 
 

 Ve čtvrtek 24.7.2008 v došlo k zřícení části rodinného domu v typické baťovské 

zástavbě ve Zlíně z 30.let 20.století. Podle svědků se na rekonstruovaném domě začaly tvořit 

výrazné trhliny ve zdivu, které nakonec skončily destrukcí části objektu. Na zem se zřítil 

jeden z rohů tzv. "půldomku", včetně části obvodového zdiva. Kolem domu byla vyhloubena 

jáma, která zřejmě narušila celkovou statiku opravovaného rodinného domu. Podobně jako 

v případě popsaném v článku 5.1.1. stavební úpravy spočívaly v obkopání podzemních 

nadzákladových obvodových stěn nad úroveň základové spáry, a podobně jako u 5.1.1. byla 

příčina kolapsu určena jako souhra více činitelů najednou. Z obrázku 5.12. je dle připravené 

betonářské výztuže patrno, že bylo v plánu po obkopání základů a tyto zesílit. Tedy stávající 

základy byly nedostatečně únosné. Podle igelitových plachet, chránících výkopy před deštěm 

v tu dobu pršelo. Avšak zmiňované plachty byly neúčinné a srážková voda se dostala 

k základové spáře a patrně snížila její únosnost. Ocelová táhla v úrovni stropu nad prvním 

podlažím byla v důsledku havárie přetržena. Ztužující prvky v úrovni střechy chybí. Pokles 

základové konstrukce v nároží o cca 0,5m budí dojem, že základová konstrukce byla 

neodborně podchycována. Takové mimořádné zatížení vyvolané fatální deformací 

v podzákladí by byly schopny přenést s minimalizujícími následky ztužující konstrukce 

navržené pro zabránění progresivního kolapsu.  
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5.2. Konstrukční návrhová metoda vodorovných ztužujících prvků zděných 

konstrukcí pro zabránění progresivního kolapsu při náhlém poškození 

konstrukce dle britské normy BS 5628.  [17] 

5.2.1.Úvod 

Bylo by chybou psát o účincích poškození budov při nehodách a nezmínit zřícení 

budovy Ronan Point v roce 1968. Postupné zhroucení rohu 23 podlažní budovy způsobené 

náhodným výbuchem plynu, který vyrazil venkovní postranní nosnou stěnu a nenosné čelní 

stěny jednoho z bytu v 18. podlaží, ukázalo projektantům slabinu v jejich konstrukčních 

teoriích. 

Budova Ronan Pointu byla postavena z velkých prefabrikovaných železobetonových 

panelů. Většina počátečních obav o stabilitu budov při mimořádném zatížení byla spojována 

se stavbami stejné konstrukce. Brzy se však zjistilo, že i budovy jiných konstrukčních 

systémů se mohou zřítit stejným způsobem. Proto bylo vypracováno velké množství studií 

také o zděných konstrukcích, které vedly k lepšímu pochopení problému. Studie byly 

vypracovány v mnoha zemích, a přestože jsou v různých zemích rozdíly v doporučených 

metodách zabývajících se mimořádným zatížením, byly vytvořeny obecně použitelné 

konstrukční metody. 

 

Obr. 5.13. Pohled na zřícenou část stavby Ronan Point Apartments   
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5.2.2. Mimořádné zatížení 

Mimořádné zatížení se dá interpretovat jako takové, na které není konstrukce obyčejně 

konstruována. Existují dvě hlavní příčiny: (1) výbušné zatížení a (2) dynamické zatížení; dále 

se dají doplnit účinky jako je sedání (pokles) základu nebo stavební (konstrukční) úpravy, 

prováděné bez ohledu na bezpečnost. Exploze mohou působit z exteriéru nebo z interiéru a 

mohou být důsledkem exploze trhaviny nebo exploze plynu. Průběh velikosti tlaku závislého 

na čase je pro tyto výbušné materiály různý. Byl proveden výzkum, který by určil jejich 

přesný průběh. Zatížení způsobené výbuchem je dynamické povahy. Návrhy a výpočty 

konstrukcí jsou však běžně prováděny na základě ekvivalentních statických modelů zatížení, 

nebo s použitím dynamické analýzy. Jiné dynamické zatížení mohou způsobit dopravní 

prostředky nebo stavební stroje. Motorové vozidlo může narazit do zdi nebo do sloupu 

vícepodlažní budovy, břemeno na rameni jeřábu může narazit do zdi v libovolné výšce. Oba 

případy mohou způsobit zhroucení (kolaps) podobný tomu, které zapříčinil výbuch. Způsob 

návrhu konstrukce však může být u těchto dvou druhů zatížení různý, jak je ukázáno v části 

5.2.4. Nebezpečí výskytu druhotného zatížení je v rámci podobných rizik velmi významné. 

Konstrukční úpravy proti poškození při nehodě zvýší celkové náklady na výstavbu budovy. Je 

proto nezbytné zvážit stupeň rizika oproti zvýšení nákladu u navrhované úpravy tak, aby byl 

výsledek přijatelný. Riziko, které je společnost ochotna přijmout se dá určit 

na základě pravděpodobnosti úmrtí osoby za rok u různých druhů nehod. Je zřejmé, že se tato 

data budou měnit jak s časem, tak i se zeměpisnou polohou. Hodnoty publikované v USA, 

které jsou založeny na statistice o úmrtích při nehodách, jsou v tabulce 5.1. Bylo také 

dokázáno, že riziko u poškození při nehodě je podobné jako u poškození při požáru. Protože v 

případě požáru jsou speciální konstrukční kritéria uvedena do praxe, je právě tak oprávněné 

uvést do praxe speciální konstrukční kritéria k vyřešení mimořádného zatížení. Odhady pro 

poškození konstrukce při nehodě vycházejí ze studie o výskytu mimořádného zatížení v USA. 

Tabulka 5.2 ukazuje dolní mez počtu mimořádných událostí v USA za rok. 
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5.2.3. Pravděpodobnost výskytu postupného zhroucení (zřícení, kolapsů) 

Přijmeme-li skutečnost, že se náhodné zatížení bude vyskytovat, pak je nezbytné vzít v 

úvahu pravděpodobnost, že takové zatížení může vést k postupnému zřícení. 

 

Tabulka 5.1. Statistika pro úmrtí při nehodě v USA, 1966 

Příčina                          Riziko, na osobu za rok 

Motorová vozidla           2.7 x 10-4 

Pády                               1.0 x 10-4 

Požáry                            4.0 x 10-5 

Utonutí                          2.8 x 10-5  

Střelné zbraně                1.3 x 10-5  

Otravy                            1.1 x 10-5 

Zemětřesení                   8.0 x 10-7 

Blesk                             5.5 x 10-7  

 

Tabulka 5. 2.  Množství mimořádných zatížení pro USA, 1966 (dolní hranice) 

 

Typ(druh)                                                                   Počet za rok 

Výbušniny (pumy)                                                              204 

Výbuchy plynu                                                                   131 

Výbuchy nebezpečných materiálů                                        177 

Náraz silničního vozidla                                                       190 

Celkem za rok                                                                     702 

 

Celá řada nosných zděných budov byla analyzována. V zásadě se dá říci, že existují tři 

typy konstrukcí, které je třeba zkoumat ve vztahu k  poškození při nehodě: 

·        Případ A: Tam, kde vnější nebo vnitřní stěna nemá vyztužený okraj (obr. 5.14). Při 

odstranění panelu bude zbývající část zavěšena nahoře na stropní desce bez 

podpory. 

·        Případ B: Tam, kde vnitřní stěna nemá vyztužený okraj (obr.5.15). Stěny nad 

poškozenou stěnou budou muset být neseny stropní deskou. 

·        Případ C: Odstranění části zdi způsobí velké místní napětí v tlaku u zdi nebo zdí 

s vyztuženým okrajem (obr.5.16). Zbylá stěna je nesena stěnou 

s vyztuženým okrajem. 
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Výzkum většího počtu jak výškových (s více než šesti podlažími) tak i nízkopodlažních 

staveb na možný výskyt jednoho z výše uvedených případů, který následoval po vyjmutí 

panelu, a analýza zbylé stavby s pomocí teorie meze trvalé deformace ukázal, že by nebylo 

vůbec těžké navrhnout zděné budovy tak, aby splnily požadavky, jež se týkají částečného 

zhroucení. Dále byly provedeny pokusné testy na části pětipodlažní zděné cihlové stavby, ze 

které byly odstraněny části hlavních příčných stěn v přízemí, aby se zjistila stabilita stavby 

v oslabeném stavu. Stavba nebyla speciálně konstruována na takovéto zatížení, přesto však 

zůstala po dobu testu stabilní a dospělo se k závěru, že nebude složité navrhnout zděnou 

stavbu, která ukáže alternativní cestu k řešení případu při poškození při nehodě. V mnoha 

případech se zdá, že není nutné zavádět dodatečné prvky, které by zajistily bezpečnost stavby. 

Pravděpodobnost výskytu postupného zhroucení budov, jaké se stalo u Ronan Pointu, byla 

zvážena a bylo odhadnuto, že pravděpodobnost zhroucení je 0,045%, to jest 1 z 2000 

takových staveb se může zřítit za dobu 60 let . 

 
Pudorys: Vnější stěna se ztuženým okrajem
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                     Obr. 5.14.  Případ A 

 

                        Obr. 5.15.  Případ B 

Pudorys:  Vnější stěna bez ztuženého okraje    
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                         Obr. 5.16.  Případ C 

 

Dalo by se shrnout, že riziko postupného zhroucení zděných budov je velmi malé. Malá 

konstrukční opatření k zabránění takového zhroucení jen nepatrně zvýší celkové náklady. 

Navíc společenské důsledky takovýchto selhání jsou veliké a zhroucení budovy Ronan Pointu 

zůstane dlouho v paměti. Tato událost tehdy posílila odpor veřejnosti proti obývání 

vysokopodlažních budov. 

 

5.2.4. Návrhové metody  

Na úpravy zabraňující postupnému zhroucení se dá nahlížet dvěma způsoby: 

·        úpravy zabraňující vzniku poškození při nehodě 

·        připuštění poškození při nehodě a úpravy proti postupnému zhroucení 

U první metody je jasné, že by byla ve většině případů nehospodárná, v určitých 

případech se však dá použít k snížení rizika místních kolapsů. Riziko výbuchu se dá například 

snížit omezením použití plynu v budově a dynamickému zatížení nárazem se lze vyvarovat 

návrhem vhodných zábran. Snížení rizika však úplně neodstraní možnost poškození 
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konstrukce a postupné zřícení konstrukce je stále reálné. Proto většina projektantů dává 

přednost druhé metodě. 

Z druhé metody vyplývá, že postupné zřícení nebude s velkou pravděpodobností 

způsobeno lokálním selháním. Samozřejmě není možné obsáhnout všechna možná selhání a 

je třeba rozhodnout, jaký je rozsah povoleného lokálního selhání. Rozsah povoleného 

lokálního selhání může být u vnější stěny vyšší než u stěny vnitřní a může být závislý 

na počtu podlaží. Různé země uplatňují rozdílné předpisy s ohledem na tyto podmínky.  

EC 6 část 1-1 doporučuje u výše zmíněného podobný postup, neudává však podrobný 

příklad o způsobu aplikace. Vychází z podmínky, že existuje značná pravděpodobnost, že se 

budova katastroficky nezřítí. Dále uvádí, že je zřícení možné dosáhnout, vezme-li se v úvahu 

odstranění hlavních nosných prvků. To jsou v zásadě stejné požadavky, jaké jsou v britské 

normě.  

Za předpokladu, že se lokální selhání může objevit, je nutné analyzovat budovu a 

určit, zda existuje pravděpodobnost postupného zhroucení. Dostupné jsou tři metody: 

·        trojrozměrná analýza stavby 

·        dvourozměrná analýza řezů různých částí budovy  

·        metoda „podlaží po podlaží“ (postupné zkoumání jednotlivých podlaží) 

První dvě metody vyžadují metodu konečných prvků. Nehodí se však pro konstrukční 

návrhy, ačkoliv výsledky získané použitím těchto praktických metod jsou neocenitelné pro 

získání výsledků, jež mohou vést k významným návrhovým postupům. Byla publikována řada 

článků používajících tento postup, které berou v úvahu nejen nelineární účinky materiálu ale i 

dynamické zatížení. Třetí metoda je konzervativní v tom, že předpokládá odstranění nosného 

prvku v určitém podlaží a odhad zbytkové pevnosti pak vychází z pevnosti konstrukcí tohoto 

podlaží.  

 

5.2.5. Použití takzvaných „vazeb“  

Soubor zásad, jako je např. BS 5628, vyžadují použití vazby jako způsob omezení 

poškození při nehodě. Britská norma rozděluje ve svých doporučeních, týkajících se opatření 

proti poškození při nehodě, stavby se čtyřmi a méně podlažími a pěti a více podlažími. Pro 

první typ neexistují žádná zvláštní opatření, pro typ druhý existují tři možné varianty. V této 

fázi je vhodné uvést typy vazeb a jejich použití společně s některými návrhovými pravidly. 

Vazby lze chápat jako síly, které působí proti tahovým silám způsobeným mimořádným 

zatížením.  Síly ve vazbách jsou přeneseny konstrukčními prvky. 
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A. Vertikální vazby 

Může jít o zední či sloupové vazby, které jsou spojité, s výjimkou kotvení a přesahu, od 

základu po střechu. Měly by být pevně ukotvené na obou koncích a v každém podlaží.  

Selhání vertikálních vazeb by mělo postihnout jen podlaží, ve kterých se udála nehoda. Proto 

bylo navrženo, aby vertikální vazby byly v každém podlaží samostatné (nezávislé) a měly by 

být spíše střídavé (kaskádové) než na sebe navazující. 

 

Obr. 5.17.   

 

V předpisu BS 5628 se udává velikost síly vazby buď 

 

T � �34 � A 8000� � �h t�⁄
�

⁄            $N&                           �5.1� 

nebo 

                           T � 100        [kN]     na metr výšky zdi nebo sloupu h    (5.2) 

 

  Rozhoduje větší hodnota, kde: 

A = je vodorovná průřezová plocha složené konstrukce  

       – jen její nosné části v mm2 (mimo otvorů a dutin)  

h = světlá  výška sloupu nebo zdi mezi vazbou spojenými částmi v milimetrech  

t = tloušťka zdi či sloupu v milimetrech 

h
t

T
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Předpis předpokládá, že minimální tloušťka celistvé zdi nebo jedné nosné části 

sendvičové stěny je 150 mm a minimální charakteristická pevnost v tlaku zdiva je 5 N/mm2.  

Vazby jsou umístěny maximálně v 5m odstupech podél zdi a maximálně 2,5m od 

nevyztuženého konce jakékoliv stěny. Dále je předepsána mezní hranice 25 pro poměr h/t u 

přesných zděných stěn a hranice 20 u ostatních typů stěn.  

 

 

Příklad. 

Předpokládejme, že vícevrstvá stěna je 5m dlouhá a její vnitřní nosné jádro je 

tl.170mm,celková tloušťka je 272 mm, světlá výška mezi vazbami výztuže je 3,0 m 

 a charakteristická pevnost oceli je 250 N/mm2. 

 

 

Obr. 5.18. 

 

Použitím vzorců (5.1 a 5.2), uvažovaná síla bude větší z 

T � �34 � 5000 x170 8000� � �3000/272��⁄ �439453 N = 439,5 kN      (5.1) 

T � 100 � 5 � 500 kN   (5.2)       

Tudíž uvažovaná plocha výztuže = (500/250) x 103 = 2000mm2  

Proto použijeme sedm ocelových prutů o průměru 20mm.  

To představuje procento vyztužení ocelí (2000 x 100)/(5000 x 272) = 0,15%. 
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B. Horizontální (vodorovné) vazby  

 Horizontální vazby se dělí na čtyři typy a jejich úprava se liší.  

Rozlišujeme: 

(a) obvodové vazby 

(b) vnitřní vazby 

(c) vnější stěnové vazby  

(d) vnější sloupové vazby. 

 

Základní hodnota síly, která se uvažuje při návrhu vodorovné vazby je definována jako menší 

ze dvou hodnot 

P,�20
4�N�           kN                                                    �5.3�                                                                                    

P,�60                       kN                                                     (5.4)                   

kde Ns = počet podlaží, ale skutečný počet, který použijeme se mění podle druhu vazby (viz 

níže). 

 

(a) Obvodové vazby 

 Obvodové vazby se umisťují v obvodové stěně v pásu širokém do 1,2 m od roviny 

podlahy nebo stropu. Uvažovaná síla se udává v kN a v rovnici (5.3, 5.4) se označuje Pt, 

vazby by měly být ukotveny v rozích svírajících ostrý úhel nebo v místě změny typu a tvaru 

konstrukce. 

 

Obr. 5.19. Umístění vazby kolem celého obvodu 

 

 

 

tP

tP

tP
tP
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(b) Vnitřní vazby 

 Vnitřní vazby jsou navrhovány jako obousměrné s napojením k obvodovým vazbám 

nebo jako pokračování zedních či sloupových vazeb. Z důvodu zjednodušení specifikace 

technických podmínek - uvažované síly je vhodné zavést Pt', takže 

P ,
´ �  P, $/�G0  
  Q0�&/7,5 �  L3/5        �kN/m šířky�                                           �5.5�   

Kde (Gk +Qk) je součet průměrů charakteristického stálého a nahodilého zatížení v kN/m2 a La 

je menší délka z: 

     -   největší vzdálenosti v metrech ve směru vazby mezi středy pilířů či jiných vertikálních 

nosných prvků, ať už je tato vzdálenost překlenuta jednou deskou nebo systémem trámů a 

desek, či 

     -   5x světlá výška podlaží h (obr. 5.21) 

Uvažovaná síla v kN/m pro vnitřní vazby se udává jako: 

      - větší hodnota z Pt  či Pt' pro jednosměrně podepřenou desku ve směru rozpětí 

..       hodnota Pt pro jednosměrně podepřenou desku směru kolmém na směr rozpětí 

……- větší hodnota z  Pt  či Pt' - pro desku podepřenou v obou směrech  

 

Vnitřní vazby doplňují obvodové vazby a jsou rovnoměrně rozmístěny po šířce desky 

nebo jsou soustředěny na trámech (nosnících) s maximálním horizontálním rozmístěním 

vazeb po 6 m. U stěn jsou rozmístěny maximálně 0,5 m nad nebo pod deskou; maximální 

horizontální rozteč je 6 m 

 

 

 

Obr. 5.20 Schéma půdorysu – určení La 

Deskový strop                                                                 Trámový strop                                                                                                    

La
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Obr. 5.21 Výška podlaží 

 

(c) Vnější stěnové nebo sloupové vazby  

 Uvažovaná síla jak pro vnější sloupy tak i stěny se bere jako menší hodnota z : 

                 2Pt                (5.6) 

 nebo      (h/2,5)Pt          (5.7)  

kde h se udává v metrech.  

U sloupů se síla udává v kN zatímco u stěn v kN/m délky nosné stěny. Rohové sloupy by 

měly být kotveny v obou směrech a vazby mohou být částečně či zcela opatřeny stejnou 

armaturou jako jsou obvodové a vnitřní vazby. Zední vazby by měly být rozmístěny 

pravidelně, nebo by měly být soustředěny ve středu a neměly by být více než 5 m od  sebe a 

ne více než 2,5 m od konce zdi. Mohou být částečně nebo plně opatřeny stejnou výztuží jako 

obvodové a vnitřní vazby. Uvažovaná síla může být založena na smykové pevnosti - či na 

tření jako alternativa ocelových vazeb (viz příklady). 

 

 

Obr. 5.22 Schéma půdorysu – pro vnější stěnové nebo sloupové vazby 

(d) Příklady 

h

h

tP

tP
tP
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Návrh výztuže v obvodové vazbě u pětipodlažní budovy 

Základní hodnota síly, která se uvažuje při návrhu vodorovné vazby je definována jako menší 

ze dvou hodnot 

 

P,�20
4�N�           kN                                                             �5.3�                                                                                    

P,�60                       kN                                                               (5.4)                   

 

N�   � 5 podlažíuvažovaná síla 

P,�20
4�5   � 40        kN                                                     �5.3�                                   

charakteristická pevnost oceli je 250 N/mm2 

uvažovaná plocha = (40 x 103)/250 = 160 mm2 

Použijme jeden ocelový prut o průměru 15 mm v obvodové stěně v pásu širokém do 1,2 m od 

roviny podlahy nebo stropu. 

 

Obr. 5.23 Schéma řezu konstrukcí s umístěním výztuže obvodové vazby 

 

Návrh výztuže pro vnitřní vazby 

P ,
´ �  P, $/�G0  
  Q0�&/7,5 �  L3/5        �kN/m šířky�                                           �5.5�   

Předpoklad:  

deska podepřená v obou směrech 

Gk = 5 kN/m2,  

Qk = 1,5 kN/m2 

 La = 4 m. 

 pak uvažovaná síla bude větší hodnota z :Pt = 40 kN/m šířky 

P ,
´ �  40 $/�5 
  1,5�&/7,5 �  4/5  � 35,5      �kN/m šířky�                                   �5.5�   

Proto bude navržena výztuž , která přenese tahovou sílu 40 kN/m obousměrně podepřené 

desky, pokud už nebyla navržena výztuž jiná.   

Hlavní výztuž  ve směru desky

Výz tuž obvodové vazby

Rozdělovac í výz tuž 
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Obr. 5.24 Schéma řezu konstrukcí s umístěním výztuže vnitřní vazby 

 

Návrh výztuže pro vnější zední vazby 

Předpokládejme, že světlá výška podlaží = 3,0 m. 

Uvažovaná síla je menší z  

2Pt = 80 kN/m délky                                                                     (5.6) 

(h/2,5) Pt = (3,0/2,5) x 40 = 48 kN/m délky        (kde plati)         (5.7) 

Pevnost ve smyku je stanovena použitím podmínky  z BS 5628, 

fv       charakteristická pevnost ve smyku zdiva 

gA    návrhové svislé zatížení na jednotkovou plochu 

γmv  dílčí součinitel bezpečnosti pro pevnost ve smyku zdiva 

fv = 0,35 + 0,6 gA   (max. 1,75)      
nebo 

fv = 0,15 + 0,6gA   (max. 1,4) 

v závislosti na pevnosti malty.  

Podle vztahu z BS 5628, 

γmv = 1.25 

Předpokládejme, že je malta třídy (i). 

To znamená, že navrhovaná smyková síla na všech površích = fv/ γmv  

fv/ γmv = 0,35/1.25 = 0,28 N/mm2. 

Složený odpor ve smyku na obou površích je 2 x smykové napětí x plocha 

 = 2 x 0,28 x (110 x 1000/1000) = 61,6 kN/m.  

V tomto příkladě je požadovaná uvažovaná síla 48 kN/m zajištěna odporem ve smyku, 

který je 61,6 kN/m. Dodatečné ocelové vazby nejsou nutné. Pokud by hodnota odporu ve 

smyku byla nižší než požadovaná uvažovaná síla, pak by množství potřebné oceli bylo 

navrženo na plných 48 kN/m. 

 

Hlavní spojitá výz tuž

Výztuž vnitřní vazby

Rozdělovac í výz tuž

Hlavní výztuž  ve směru rozpětí desky



65 
 

Případně lze požadovaný odpor zajistit odporem tření styčných ploch (obr. 5.25). Tento 

výpočet vyžaduje znalost stálého zatížení stropů a stěn nad zvažovaným úsekem. 

Předpokládejme stálé zatížení jaké je na obr. 5.26. Použitím koeficientu tření 0,6 je celkový 

odpor tření na povrchu  

A a B    (20 + 10)0,6 + (20 + 10 +18)0,6 = 46,8 kN/m, 

což by bylo k zajištění požadované uvažované síly nedostatečné. Předpis uvádí, že výpočet 

je založen na pevnosti ve smyku nebo na tření (ne na obou najednou). 

 

 

Obr.5.25 Plochy zajišťující odpor tření 

 

110

Dotykové plochy
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Obr.5.26.  Rozdělení zatížení vlastní vahou 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Střešní deska

Stropní deska

10 kN/m

18kN/m

A

B

20 kN/m
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6. Praktický příklad poškození zděné konstrukce.:  

6.1. Úvod 

V této části bude proveden rozbor chování konkrétní poškozené zděné konstrukce. 

Jedná se o dvoupodlažní zděnou přístavbu rodinného domu č.p. 753 v Lomnici nad Popelkou. 

Přístavba byla postavena v první polovině 20. století a byly v ní umístěny WC, koupelna a 

prádelna. Základy jsou z kamenných pískovcových kvádrů, obvodové stěny z cihel plných 

pálených, zdící malta vápenná. Tloušťka stěn je 300 mm. Strop je z dřevěných stropnic, 

podbití záklopu, zásypu a dlažby. Střecha je pultová s krytinou z asfaltové lepenky. Obvodové 

nosné stěny jsou ztuženy kleštinami – táhly z ocelových prutů o průměru 14 a 16 mm a to 

pouze v úrovni nad prvním podlažím. 

 

6.2. Popis poruchy konstrukce 

Samotná přístavba s původní stavbou není nijak svázána, kromě ocelových táhel, která 

jsou v úrovni stropu nad přízemím a ve stěnách původní stavby jsou kotvena mělce. Základy 

této přístavby jsou mělké a nadzákladové zdivo z pískovcových kvádrů je zkorodováno a 

jednotlivé kvádry jsou uvolněny. Celá přístavba se postupně odklání od původní stavby o cca 

2-4 mm za rok (měřeno v koruně přístavby). Navíc v září roku 2006 došlo k vyvalení 

přízemní části severního rohu této přístavby. Působením srážkové vody, která do zdiva 

zatékala z vadného dešťového svodu, došlo k vyplavení malty ve spárách zdiva. Část zdiva 

v tomto místě tímto působením ztratilo stabilitu a došlo k jeho zborcení.  

Prakticky dochází hlavně k poklesu základů pod severovýchodní stěnou. Dle 

výpočetních postupů („KPS 60, poruchy a rekonstrukce staveb – 1.díl – Witzany, str.289 -

290“) [8]. bude vypočítána vodorovná síla v místě stávajícího táhla A. Zatěžovací šířka byla 

vymezena vertikální rovinou, která dělí přístavbu na dvě poloviny rovnoběžně se stávajícími 

kleštinami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

           Obr. 6.1 Axonometrie části stavby se znázorněnou destrukcí konstrukce – sever 

 

 

           Obr. 6.2 Axonometrie části stavby se znázorněnou destrukcí konstrukce - východ 

 



 

               Obr. 6.3 Severní pohled na porušenou konstrukci s

 

               Obr. 6.4 Severní detailní pohle

 

 

 

 

Obr. 6.3 Severní pohled na porušenou konstrukci s porušeným dešť

 

Obr. 6.4 Severní detailní pohled na tahovou prasklinu v rohu napojení konstrukcí

69 

porušeným dešťovým svodem 

rohu napojení konstrukcí 



 

      Obr. 6.5 Severní zvětšený pohled na porušenou konstrukci a na její neodborné podep

               Obr. 6.6 Západní zvě
                              porušením konstrukce je prakticky zv

 

tšený pohled na porušenou konstrukci a na její neodborné podep

 

Obr. 6.6 Západní zvětšený pohled na porušenou konstrukci – otvor vzniklý    
porušením konstrukce je prakticky zvětšený o okenní otvor

70 

tšený pohled na porušenou konstrukci a na její neodborné podepření 

otvor vzniklý     
tšený o okenní otvor 
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Obr.6.7 Severní pohled na detail neodborně podepřené konstrukce a na zhlaví  
ocelových kleštin 

 
Obr.6.8 Západní pohled na roh přístavby a rozpadající se nadzákladové zdivo 
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Obr.6.9 Jihovýchodní pohled na stěnu přístavby a tahové trhliny. 

 
 

MÍSTO KOTVENÍ TÁHLA 
V JIHOVÝCHODNÍ STĚNĚ
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Obr. 6.10 Výřez půdorysu prvního podlaží č.p. 753 s vyznačením míst destrukcí a umístěním 
kleštin 

 

 
Obr. 6.11 Výřez půdorysu druhého podlaží č.p. 753 s vyznačením míst destrukcí a umístěním 

kleštin 

4 450

4 40
0

4 400

MÍSTO PORUŠENÍ 
ZÁKLADŮ

TAHOVÁ TRHLINA

TAHOVÉ TRHLINY

OCEL.TÁHLO B 
PRŮM.14mm

STR
OP

NICE

MÍSTO DESTRUKCE ZDIVA 
A POKLES ZÁKLADŮ

OCEL.TÁHLO 
PRŮM.16mm

OCEL.TÁHLO A 
PRŮM.14mm

VERTIKÁLNÍ ROVINA DĚLÍCÍ PŘÍSTAVBU NA DVĚ POLOVINY 
PRO STANOVENÍ ZATĚŽOVACÍ ŠÍŘKY.

KROKVE
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6.3. Teoretický výpočet vodorovných sil v úrovni kleštin 

V prvním kroku bude vypočítaná maximální vodorovná tahová síla, kterou přenese 

stávající táhlo v konstrukci. V kroku druhém bude vypočítaná vodorovná tahová síla v místě 

stávajícího táhla v úrovni stropu nad přízemím a v úrovni střechy dle výpočtového modelu 

stanovení vodorovné síly působící v nosných stěnách budov zapříčiněné poklesem podpory 

(„KPS 60, poruchy a rekonstrukce staveb – 1.díl – Witzany, str.289 -290“) [8]. 

 

6.3.1. Výpočet maximální vodorovné tahové síly, kterou přenese stávající táhlo v konstrukci 

Bylo zvoleno táhlo v severozápadní stěně stavby, které má nejmenší průřez, a 

destrukce zdiva včetně okenního otvoru pod ním má největší plochu. 

Táhlo je z ocelové kulatiny o průměru 14 mm. 

Základní vtahy. 

P7 A �  R8⁄  

P7 � R8  � A 

Pm…..max. tahová síla     kN 

A…..plocha prutu (jádra)           m2 

Rd…výpočtová pevnost oceli  MPa 

 

A………..1,05 . 10-4 m2 

Rd………210 MPa  pro ocel pevnostní třídy 37 

Pm  =   210 000 . 1,05 . 10-4  =  21,99 kN 

Stávající táhlo z ocelové kulatiny o průměru 14 mm přenese max. 21,99 kN. 

 

6.3.2. Výpočet vodorovné tahové síly v místě stávajícího táhla v úrovni stropu nad přízemím a 

úrovni střechy v severozápadní stěně.dle výpočtového modelu stanovení vodorovné síly 

působící v nosných stěnách budov zapříčiněné poklesem podpory(„KPS 60, poruchy a 

rekonstrukce staveb – 1.díl – Witzany, str.289 -290“) [8] 
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             Obr.6.12 Boční pohled na porušenou konstrukci – schéma pro výpočet 

 

 

O…..bod otáčení 

Qi….zatížení od pilíře 

Pi…..vodorovné síly ve věncích 

dy….pokles  

P�  �  y� � �Q� � x� 
 Q� � x� 
 Q9 � x9 
 Q: � x:� � m�      (4.01.) 

 ms ….součinitel (0,6  ,  1,5) v závislosti na průběhu trhlin a poškození objektu 

           – doporučená hodnota ms=1,5 
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Zatížení od stropní konstrukce č.p.753 vypočtené dle ČSN 730035[28] 
Druh zatížení zatížení provozní γf zatížení 

výpočtové 
NAHODILÉ  pn   [kN/m2]  pd   [kN/m2] 
 1,50 1,4 2,10 
STÁLÉ gn   [kN/m2]  gd   [kN/m2] 
keramická dlažba  půdovky potěr 
   13,00 . 0,03    

 
0,39 

 
1,2 

 
0,47 

Škvár.zásyp 
   9,00 . 0,15 

 
1,35 

 
1,3 

 
1,76 

Dřev podbití + záklop  6,00 . 0,06 0,36 1,1 0,40 
omítka  na rákos15,0 mm 
   0,015 . 19,00 

 
0,29 

 
1,3 

 
0,38 

ZATÍŽENÍ  CELKEM qn  = 3,89 kN/m2  qd  = 5,11  kN/m2 
Zatížení od střechy č.p.753 vypočtené dle ČSN 730035[28] 

Druh zatížení zatížení provozní γf zatížení výpočtové 

NAHODILÉ pn  [kN/m2]  pd  [kN/m2] 
zatížení sněhem ( IV. sněhová oblast ) 
   s0 1,5 kN/m2 . µs 1,0 . χ 1,0   

 
1,50 

 
1,4 

 
2,10 

STÁLÉ gn  [kN/m2]  gd  [kN/m2] 
bitumenové pásy  0,06 1,2 0,07 
pojistná hydroizolace 0,05 1,2 0,06 
Škvár.zásyp   9,00 . 0,15 1,35 1,3 1,76 
Dřev podbití + záklop  6,00 . 0,06 0,36 1,1 0,40 
vápenocementová omítka 15,0 mm 
   20,00 . 0,015 

 
0,30 

 
1,3 

 
0,39 

ZATÍŽENÍ  CELKEM qn  = 3,62 kN/m2  qd  = 4,72 kN/m2 
Zatížení od vnější nosné zdi: 

 
Druh zatížení 

zatížení provozní γf zatížení 
výpočtové 

STÁLÉ gn   [kN/m3]  gd   [kN/m3] 
zdivo z cihel CP (300 mm) na vápen.maltu  gn = 18,0 kN/m3 1,1 gd = 19,8 kN/m3 
Tab.6.1 
 
Q1 = 27,3+ 35,0 = 62,3 kN 

Q2 = 77,22 kN 

Q2´ = 4,4 kN  (komín) 

Q3 = 13,66 kN 

Q4 = 36,47+20,42=56,89 kN 

P�  �  y� � �Q� � x� 
 Q� � x� 
 Q�
,

� x�
,


 Q9 � x9 
 Q: � x:� � m� 

P� �
�Q� � x� 
 Q� � x� 
 Q�

,
� x�

,

 Q9 � x9 
 Q: � x:� � m�

y�
 

P� �
�62,3 � 2,2 
 77,22 � 2,2 
 4,4 � 4,175 
 13,66 � 4,25 
 50,71 � 4,25� � 1,5

2,3
 

P1  =  390,6 kN 
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Vodorovná síla  v uvažovaném místě – kleštině A za předpokladu splnění zatěžovacích 

podmínek, při použití výpočtové metody dle [8] dosahuje teoreticky hodnoty 390,6 kN. 

 

6.3.3. Vyhodnocení příkladu: 

Stávající táhlo přenese sílu 21,99 kN. Teoretický výpočet vodorovné síly v severozápadní 

stěně v místě táhla a v úrovni střechy určil hodnotu 390 kN.   

Příčina havárie: Přístavba nebyla nikdy účinně spojena s  hlavní stavbou 

                   Dodatečně provedená táhla nejsou aktivní 

                   Degradace okapového systému zapříčila zatékání srážkové vody do zdiva           

                           (rozpad a vyplavení malty) i do podloží (sedání). 

                   Opadaná omítka přestala mít ochrannou funkci zdiva 

                   Degradace zdiva zemní vlhkostí a povětrnostními vlivy 

                   Mělce založená stavba v neúnosné, navíc v namrzavé zemině 

Efektivní sanace: Sanace základu 

                             Sanace střešního pláště včetně odvodnění 

                             Účinné stažení zdiva táhly 

                             Sanace zdiva včetně omítek 

 

 

7. Analýza problematiky navrhování vodorovných ztužujících prvků ve 

zděných konstrukcích 

 

7.1. Obecné shrnutí problematiky. 

       Byly definovány situace (druhy zatížení) zděných konstrukcí, které se v praxi vyskytují, 

 a kdy se zední věnec uplatní.  

 Byly to tyto situace.  

- nerovnoměrné sedání - pokles podpory  

- zatížení větrem 

- seizmicita 

- vliv podloží na poddolovaném území 

- mimořádné zatížení 

Byla ověřena důležitost zedních věnců pro zachování celistvosti a stability zděných 

konstrukcí takto zatížených. Prakticky byly zdokumentovány havárie zděných konstrukcí, 
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které nebyly dostatečně ztuženy anebo nebyly vůbec ztuženy zedními věnci či jinými 

ztužujícími prvky. 

 
7.2. Porovnání vypočítaných tahových sil různými metodami 

Pro porovnávací výpočty byly použity metody, které tvoří dvě skupiny. 

V první skupině jsou výpočtové metody, podle kterých byly vypočítány vodorovné síly 

v zedních věncích umístěných v předem definované zděné stavbě. 

Nesou označení I.-III. a jsou to: 

I. Výpočet vodorovných sil působících v nosných stěnách budov, které jsou způsobeny po   

        klesem podpory (sedáním) [8] 

II.  Výpočet vodorovných sil od působení větru na venkovní stěny - tlak, sání [12],[13] 

III.  Výpočet vodorovných sil v příčném ztužení, odvozený od seizmických otřesů [14] 

V druhé skupině jsou metody založené na empirii. Jsou převážně obsaženy v návrhových 

normách a předpisech. Nesou označení IV.A-IV.G. a jsou to. 

IV.A. ČSN 73 1101 [9] 

IV.B. DIN 1053 [10] 

IV.C. EN 1996-1-1 : 2007 [11] 

IV.D. BS  5628  [17] 

IV.E.  Stavební řád pro Prahu z 10. 4. 1886 č. 40 z.z., platný pro Prahu, Plzeň a České   

      Budějovice [8] 

IV.F. „Zednictví“ [4]  

IV.G.ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území [15] 

IV.H. ČSN EN 1998-4 (730036) Seizmicita [26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.3. Výchozí předpoklady  

Pro výpočty je zvolen model dvou až p

rozměrech 10 / 7 m. Zatížení konstrukcí je stanoveno dle 

Obr. 7.1. Axonometrie modelu stavby

 

Vodorovné síly P1-P5 byly vypo

stavbě. 

 

Obr.7.2.Ortogonální pohled na model stavby.

 

 

 

ty je zvolen model dvou až pětipodlažní zděné stavby o p

rech 10 / 7 m. Zatížení konstrukcí je stanoveno dle ČSN 73 0035.[28]

Obr. 7.1. Axonometrie modelu stavby 

P5 byly vypočteny či stanoveny postupně v dvoj až pětipodlažní modelové 

 

Obr.7.2.Ortogonální pohled na model stavby. 

79 

né stavby o půdorysných 

SN 73 0035.[28] 

 

ětipodlažní modelové 
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7.4. Shrnutí dat a výsledků výpočtů 
 
Příčina vzniku tah. sil ve 
věncích, návrhový model 

Tahové síly v pozedních věncích 
P1 [kN] P2 [kN] P3 [kN] P4 [kN] P5 [kN] 

I.  Nerovnoměrné sedání 
objektu [8] (pokles podpory) 

    

2 NP 149 149 - - - 
3 NP 112 112 112 - - 
4 NP 90 90 90 90 - 
5 NP 76 76 76 76 76 

II. Zatížení větrem [12] [13]     
II.A. Budovy s netuhou kostrou 
(vodorovné síly přebírají obvodové zdi) 

2 NP 81 60 - - - 
3 NP 81 71 42 - - 
4 NP 81 71 72 42  
5 NP 81 71 72 73 42 

II.B. Budovy s tuhou kostrou  
- stropní desky tuhé (monolitické nebo prefabrikované  
se staticky spolupůsobícími vložkami) nepočítáno(malé síly)  
- stropy z nosníků a vložek nebo   z prefabrikovaných trámů se staticky spolupůsobící výplní 

2 NP 8  - -  
3 NP 8 3    

 Dále nebylo počítáno, metoda A je reprezentativní 

III. Seizmicita  
III.  Prof. ing. K .Hruban [14]  

2 NP 4 6 - - - 
3 NP 3 4 6 - - 
4 NP 2 3 5 6 - 
5 NP 2 3 4 5 6 

IV. Empirický návrh – tahové síly 
IV.A. ČSN 73 1101  [9] 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 
IV.B. DIN 1053         [10] 30 30 30 30 30 
IV.C. ČSN EN 1996-1-1[11] 45 45 45 45 45 
IV.D. BS 5628  [17]      
2.NP 140 140 - - - 
3.NP 160 160 160 - - 
4.NP 180 180 180 180 - 
5.NP 200 200 200 200 200 
IV.E. Stavební řád pro Prahu 
z 10. 4. 1886 č. 40 z.z., [8] 

18 18 18 18 18 

IV.F. „Zednictví“ [4]  
Kleště  6 – 9/45 mm 

49-73 49-73 49-73 49-73 49-73 

IV.G.ČSN 73 0039 Navrhování 
objektů na poddol. území [15] 

+100 +100 +100 +100 +100 

IV.H. Seizmicita  
ČSN EN 1998-1 (730036) [26] 

36 36 36 36 36 

Tab. 7.1. Tabulka pro porovnání vypočítaných tahových sil výpočtovými metodami a 
empirickým návrhem 

7.5. Grafické vyjádření výsledků  



81 
 

Graf 7.1. Na vodorovné ose jsou vyneseny skupiny dat dle jednotlivých postupů. 

V každé skupině jednotlivého postupu jsou na svislou osu barevně vyneseny hodnoty 

stanovených vodorovných sil ve věncích P1 až P5 ve 2 až 5 podlažní budově.  

 
Graf 7.1. Dvojrozměrná interpretace 

Graf 7.2. V tomto grafu je znázorněna prostorová axonometrická výsledků vybraných 
jednotlivých postupů 
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Graf 7.2. Prostorová interpretace celkových výsledků (axonometrie) 
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7.6. Zhodnocení stanovení vodorovných sil pro návrh ztužujících prvků ve zděných 

konstrukcích dle různých metodik 

a) Zhodnocení stanovení vodorovných sil pro návrh ztužujících prvků ve zděných 

konstrukcích dle postupu II. Nerovnoměrné sedání objektu [8] (pokles podpory) 

a II. Zatížení větrem, II.A. Budovy s netuhou kostrou 

Obě jsou založeny na výpočtu vodorovných sil ze stanoveného statického modelu při 

uvažování výpočtového zatížení dle ČSN 73 0035 [28].  

Z tabulky 7.1., její části I.  II.A. vyplývá skutečnost, že přidáváním podlaží na modelovém 

objektu se vypočítané hodnoty tahových sil v posledním podlaží v obou případech zmenšují. 

Při tom velikosti vodorovných sil vypočítaných dle metody „II. Nerovnoměrné sedání objektu 

[8] (pokles podpory)“ jsou téměř dvojnásobné. 

 

b) Zhodnocení stanovených vodorovných sil pro návrh ztužujících prvků ve zděných 

konstrukcích dle metodiky IV. empirický návrh – tahové síly 

IV.A.   ČSN 73 1101 [9] 

IV.B. DIN 1053 [10] 

IV.C. EN 1996-1-1 : 2007 [11]    

IV.D. BS  5628  [17] 

IV.E. Stavební řád pro Prahu z 10. 4. 1886 č. 40 z.z., platný pro Prahu, Plzeň a České  

Budějovice [8] 

IV.F. „Zednictví“ [4]  

IV.G.ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území[15]  

IV.H. ČSN EN 1998-4 (730036) Seizmicita [26] 

 
Tyto postupy neberou v úvahu rozdílnosti navrhovaných staveb jako například druh 

stěnového systému stavby, druh konstrukce stropu, výšku stavby a její geografické umístění. 

Výjimkou je  IV.A. ČSN 73 1101 [9]). Dle tohoto předpisu je hodnota vodorovné síly 

v zedním věnci ve směru délky budovy proměnná – přímo úměrná šířce budovy. 

Z tabulky 7.1., její části IV. A, B -H. (kromě D) vyplývá skutečnost, že vodorovné síly 

stanovené dle (IV.E.), jsou nejmenší. Vodorovné síly stanovené dle metodiky (IVA,.B.,C.,F a 

H.) jsou v rozmezí 30-73 kN. . Přírůstek sil podle IV.G. je v našem případě +100 kN a musí 

být připočítán k vodorovné síle stanovené například dle IV.  A, B -H.. 

 

c) Zhodnocení stanovení vodorovných sil pro návrh ztužujících prvků ve zděných 

konstrukcích dle předpisu  IV.D. BS 5628 
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Tento předpis používá tzv. vazby jako způsob omezení poškození při nehodě 

(mimořádném zatížení). Vazby rozděluje na vertikální a horizontální pro stanovení svislých a 

vodorovných sil  a pro následný návrh tahové výztuže, která tyto síly přenese..Rozlišujeme (a) 

obvodové vazby, (b) vnitřní vazby, (c) vnější zední vazby a (d) vnější sloupové vazby. 

Stanovení tahových sil ve vodorovných vazbách závisí na tvarových a konstrukčních 

charakteristikách budovy. I když je metoda určena pro stavby s pěti a více podlažími, byly 

stanoveny vodorovné síly i v budově s méně než pěti podlažími. Pro porovnání vodorovných 

sil byla vybrána metoda a) obvodové vazby a c) vnější zední vazby. Byly stanoveny 

vodorovné síly pro 2-5 podlažní stavbu. Přidáním více podlaží vychází vodorovné síly větší. 

 

c) Popis grafu dvojrozměrné interpretace 7.1 

Na vodorovné ose jsou vyneseny skupiny dat dle jednotlivých postupů. V každé skupině 

jednotlivého postupu jsou na svislou osu barevně vyneseny hodnoty stanovených 

vodorovných sil ve věncích P1 až P5 ve 2 až 5 podlažní budově. Jako reprezentativní úroveň 

jsem zvolil hodnotu 52,5 kN stanovenou dle postupu IV.A. ČSN 73 1101 [9]. Na první pohled 

je zřejmé, že hodnoty sil stanovených dle postupů II.A, IV.B ,IV.C a IV.F se řádově k této 

úrovni řádově blíží. Zato hodnoty sil stanovených dle postupů I a IV.D tuto úroveň výrazně 

převyšují.  

 

d) Popis grafu trojrozměrné interpretace 7.2. 

V první části grafu jsou hodnoty vodorovných sil, stanovené dle postupů IV.A-C a E,F, 

srovnány na vodorovné ose dle velikosti vzestupně. V druhé části grafu (zelená barva) jsou 

hodnoty vodorovných sil, stanovené dle metodiky II., na vodorovné ose srovnány dle velikosti 

vzestupně. První hodnota je velikost vodorovných sil ve věncích v posledním podlaží 5 až 3 

podlažní budovy, druhá hodnota je velikost vodorovné síly ve věnci v posledním podlaží 2 

podlažní budovy a třetí hodnota je velikost vodorovné síly ve věnci v prvním podlaží 2 

podlažní budovy. Ve  třetí části grafu (vínově červená barva) jsou hodnoty vodorovných sil, 

stanovené dle postupu I., na vodorovné ose srovnány dle velikosti vzestupně, a to hodnoty 

vodorovných sil ve věncích v posledním podlaží 5 až 2 podlažní budovy. Ve  čtvrté (poslední) 

části grafu (červená rumělka) jsou hodnoty vodorovných sil, stanovené dle IV.D., na 

vodorovné ose srovnány dle velikosti sestupně, a to hodnoty vodorovných sil ve věncích 

v posledním podlaží 5 až 2 podlažní budovy. Graf je rozdělen vodorovnými rovinami, kdy 

první úroveň tvoří vodorovná síla do 52,5 kN stanovená dle metodiky IV.A. (ČSN 73 1101). 

Další dělící rovina je v úrovni 149 kN maximální tahové síly stanovené dle metodiky 

I.(pokles podpory). 
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7.7. Porovnání vodorovných sil pro návrh ztužujících prvků ve zděných konstrukcích, a to 

porovnání součtu sil vypočítaných dle metodik I. + II.A. a IV.A + IV.G s vypočítanými 

vodorovnými silami dle metodiky IV.D. 

 

Příčina vzniku tah. sil ve 
věncích, návrhový model 

Tahové síly v pozedních věncích 
P1 [kN] P2 [kN] P3 [kN] P4 [kN] P5 [kN] 

I.Nerovnoměrné sedání 
objektu  (pokles podpory) 

    

2 NP 149 149 - - - 
3 NP 112 112 112 - - 
4 NP 90 90 90 90 - 
5 NP 76 76 76 76 76 

II. Zatížení větrem     
II.A. Budovy s netuhou kostrou 
(vodorovné síly přebírají 
obvodové zdi) 

 

2 NP 81 60 - - - 
3 NP 81 71 42 - - 
4 NP 81 71 72 42  
5 NP 81 71 72 73 42 

I.  + II.A.  
Součet vodorovných sil 

 

2 NP 230 209 - - - 
3 NP 193 183 154 - - 
4 NP 171 161 161 132  
5 NP 157 147 148 149 118 

IV. Empirický návrh – tahové síly 
IV.A. ČSN 73 1101   52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 
IV.G.ČSN 73 0039 Navrhování 
objektů na poddolovaném území 

+100 +100 +100 +100 +100 

IV.A.+ IV.G. 152,5 152,5 152,5 152,5 152,5 
IV.D. BS 5628  
2.NP 140 140 - - - 
3.NP 160 160 160 - - 
4.NP 180 180 180 180 - 
5.NP 200 200 200 200 200 
 
 
Tab.7.2. Tabulka  vypočítaných tahových sil metodami I + II.A, IV.A.+ IV.G. a IV.D. 

 
 
 
 
 
 
 



86 
 

 
 
7.8. Grafické vyjádření hodnot dle tab. 7.2. 
Graf 7.3. v dvojrozměrné interpretaci zobrazuje hodnoty součtu sil vypočítaných dle metodik 

I. + II.A. a IV.A + IV.G s vypočítanými vodorovnými silami dle metodiky IV.D. 

 

 

Graf 7.3. Grafické vyjádření hodnot dle tab.7.2., dvojrozměrná interpretace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.D.
BS5628

LEGENDA:

P1 - V 2PODLAŽNÍ BUDOVĚ

P2 - V 2PODLAŽNÍ BUDOVĚ

P3 - V 3PODLAŽNÍ BUDOVĚ

P4 - V 4PODLAŽNÍ BUDOVĚ

P5 - V 5PODLAŽNÍ BUDOVĚ

VODOROVNÉ TAHOVÉ SÍLY  kN

200

I.  + II .A. 
Pokles podpory + 
zatížení  větrem

140

160

180

230

209

154
132

118

IV. A. + IV.G.

ČSN 73 1101
+ČSN 73 0039 

+100

52,5

152, 5
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Graf 7.4. v trojrozměrné axonometrické interpretaci zobrazuje hodnoty součtu sil 

vypočítaných dle metodik I. + II.A. a s vypočítanými vodorovnými silami dle metodiky IV.D. 

Hodnoty vypočítané dle metodik IV.A + IV.G a IV.A jsou znázorněny vodorovnými 

rovinami. 

 
Graf 7.4. Grafické vyjádření hodnot dle tab. 7.2., trojrozměrná interpretace 
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8. Závěr  

Z grafu (7.1) dvojrozměrné interpretace je zřejmé, že hodnoty tahových sil stanovené 

dle empirického návrhu IV.A-C a E,F jsou v každé metodě pro různá podlaží stejné. To 

znamená, že velikost tahových sil nezávisí na výšce budovy. U ostatních postupů je stanovení 

velikosti vodorovných sil určitým způsobem závislé na počtu podlaží i na dalších 

konstrukčních specifikách stavby.  

V grafu (7.2) trojrozměrné interpretace je vodorovnou rovinou vyznačena hodnota síly 

stanovená dle IV.A. ČSN 73 1101 [9]. Tato metoda, jako jediná z  empirických postupů IV 

(vyjma IV.D. BS 5628 a IV.G.), má zavedené stanovení hodnoty vodorovné síly v zedním 

věnci ve směru délky budovy jako závislé – přímo úměrné šířce budovy: „Vodorovná výztuž 

ve směru délky budovy se navrhuje na  extrémní výpočtové zatížení 15 kN, působící na 1 m 

šířky budovy, výztuž ve směru šířky budovy  se navrhuje na  extrémní výpočtové zatížení 15 kN 

působící na 1 m délky budovy. “ 

Velikost vodorovné síly, stanovená dle IV.A., v tomto případě zastřešuje hodnoty 

vodorovných sil, stanovené dle ostatních postupů IV. vyjma metodiky IV.D. To, že hodnoty 

síly stanovené dle postupů dle IV.A jsou řádově srovnatelné s hodnotami stanovenými dle 

II.A, IV.B ,IV.C a IV.F je vlastně náhoda zapříčiněna půdorysnými rozměry zvoleného 

modelu. Při zvolení jednotraktového modelu o půdorysných rozměrech místo 10/7m, 10/14m, 

bude velikost vodorovné síly, stanovená dle IV.A 105 kN. Ale velikost vodorovných sil, 

stanovených dle II.A, IV.B ,IV.C a IV.F budou stále stejné. 

Domnívám se proto, že metodika IV.A. je nedoceněná. Předepisuje sice větší 

vyztužení, ale na základě jednoduchého vzorce s jednou proměnnou (zjednodušeně řečeno - 

šířkou budovy) je navrženo takové vyztužení, jehož parametry jsou závislé na půdorysnách 

rozměrech traktu zděných budov. 

Postup stanovení vodorovných sil pomocí poklesu podpory I. počítá již s mimořádným 

zatížením - poklesem podpory (to znamená i jejím odstraněním). V praktickém příkladu byly 

touto metodou spočítány vodorovné síly v porušené zděné konstrukci. Vypočítané hodnoty 

vodorovných sil se již blíží hodnotám vodorovných sil, vypočítaných dle postupu IV.D.  

Výpočet hodnoty vodorovné síly dle IV.D. britské normy BS5628 [17] již programově počítá 

s mimořádným zatížením, ke kterému dojde vlivem odstranění nosného prvku. Navržená 

konstrukce dle této normy musí být po svém porušení stabilní. Hodnoty vodorovných sil, 

stanovené dle tohoto předpisu, vycházejí nejvyšší. 

 

Porovnání součtu stanovených hodnot tahových sil dle postupu I.(pokles podpory) a 

II.A (vítr) na jedné straně, hodnot vodorovných sil, stanovených dle předpisu IV.D., na straně 
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druhé a součtu hodnot tahových sil dle IV.A. a IV.G. ukazuje zajímavou skutečnost (graf.7.3 

a 7.4). Třemi rozdílnými postupy, na sobě nezávislými, bylo dosaženo řádově podobných 

výsledků s tím rozdílem, že přidáváním podlaží se hodnoty vodorovných sil ve věncích, 

vypočítané dle  I. a II.A, snižují, a  hodnoty vodorovných sil ve věncích, vypočítané dle 

IV.D., se zvětšují. Nejblíže si jsou hodnoty pro  budovu o 4 podlažích. 

 

Příčina vzniku tahových sil 
ve věncích, návrhový model 

Tahové síly v pozedních věncích 

 P1 [kN] P2 [kN] P3 [kN] P4 [kN] P5 [kN] 
I.  + II.A.  

Součet vodorovných sil 
 

4 NP 171 161 161 132  
IV. Empirické metody – tahové síly 
IV.D. BS 5628             4.NP 180 180 180 180 - 
IV.A.+ IV.G. 205 205 205 205 205 
Tab. 7.3 Tabulka  stanovených tahových sil metodami I + II.A, IV.A.+ IV.G. a IV.D. 

 

 

Současné návrhové metody vodorovných ztužujících prvků ve zděných stavbách IV.A. 

ČSN 73 1101  [9], IV.B. DIN 1053 [10], IV.C. EN 1996-1-1:2003 [11] plně vyhovují pro tyto 

konstrukce bez uvažování působení mimořádného zatížení.  

Pouze britská norma BS 5628 [17] je konstrukční návrhovou metodou vodorovných 

ztužujících prvků zděných konstrukcí pro zabránění progresivního kolapsu při náhlém 

poškození konstrukce vlivem mimořádného zatížení. 

Použitím metod (IV.A. ČSN 73 1101 [9]) a IV.G.ČSN 73 0039 Navrhování objektů na 

poddolovaném území současně, dojdeme k řádově podobným výsledkům jako u předpisu 

IV.D. BS 5628. V tomto případě můžeme postup stanovení vodorovných sil ve věncích dle 

IV.A. a IV.G. považovat za návrh konstrukce zatížené mimořádným zatížením jako u 

předpisu IV.D. 

 

U metod návrhu vodorovných ztužujících prvků – zedních věnců IV.B., IV.C., 

IV.E.,IV.F., IV.H. je racionální základ v historických empirických návrhů z konce 19. století.¨ 

Návrhové postupy dle IV.A. ČSN 73 1101 a IV.G.ČSN 73 0039 obsahují v sobě již 

kombinaci empirie s jednoduchým výpočtem. Předpis IV.D. BS 5628 v sobě obsahuje již 

složitější výpočty, které berou v úvahu jak konkrétní zatížení, tak i vzorce a vztahy založené 

na empirii.  

Ostatní postupy I., II. a III. již vycházejí z konkrétních zatěžovacích modelů. 
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Po ukončení platnosti normy IV.A. ČSN 73 1101 bude v platnosti předpis IV.C. ČSN 

EN 1996-1-1, v němž je předepsaný návrh vodorovné výztuže v zedních věncích na 45 kN. 

Tento předpis (jak bylo zmíněno výše) však nebere v úvahu půdorysné rozměr jednotraktu 

jako tomu bylo v ČSN 73 1101. Za předpokladu navrhování budov správně dle platných 

norem a předpisů není důvod navrhovat vodorovné ztužující prvky (věnce) na sílu vyšší,než 

normovou. Avšak u staveb, u kterých se předpokládá, že budou zatíženy mimořádným 

zatížením a u staveb rekonstruovaných a sanovaných, bude muset být postupováno při 

dimenzování vodorovných ztužujících prvků velice citlivě. Nabízejí se návrhové metody: I 

Nerovnoměrné sedání objektu (pokles podpory), II. Zatížení větrem, a nebo IV.D. BS 5628, 

která u nás není platná. Nutno ještě podotknout, že norma platná od 1.3.2010 ČSN EN 1991-

1-7 Zatížení konstrukcí – Mimořádná zatížení definuje různé druhy mimořádného zatížení.a 

jejich účinky. 

 

Současnost, trendy, stav technické normalizace zděných a smíšených konstrukcí [21] Doc. 

Ing. Jaromír K. Klouda, CSc., EUR ing časopis Stavebnictví, číslo: 06-07/09,Expo data 

s.r.o Brno 

„Celá skupina nových evropských normativních předpisů pro zdivo a zděné konstrukce 

byla v posledních letech intenzivně diskutována v příslušných technických komisích CEN/TC 

250/SC 6 a CEN/TC 125 a rovněž v sektorové skupině notifikovaných osob AGNB/SG 10. 

Výsledkem je stav postupného dolaďování a doplňování problematiky, která byla pro nízký 

konsenzus doposud ponechána na národních úrovních – a na druhé straně (zejména u 

Eurokódu 6) šlo o proces koordinace a hledání konsenzu ve druhé spirále vývoje, tj. po 

porovnání Národních příloh. Současně probíhají průběžně pravidelné pětileté revize již 

vydaných evropských normativních dokumentů a u Eurokódu 6 začíná práce na jeho dalším 

rozvoji v rámci nově ustavené Maintenance Group. Spolupráce se rozvíjí i horizontálně, tj. 

mezi výše uvedenými komisemi CEN pro zdivo a komisí pro dílce z lehkého mezerovitého 

betonu a pórobetonu CEN/TC 177, pro prefabrikované betonové dílce CEN/TC 229 a pro 

dlažbu CEN/TC 178 (a stejně mezi sektorovými skupinami SG 10 a SG 02). Průběžně fungují 

úzké evropské vazby s komisemi CEN zabývajícími se betony a maltami v plném průřezu.  

Za zmínku stojí i neformální mezinárodní spolupráce v rámci odborných společností 

zabývajících se problematikou pojednávaného oboru – RILEM, CIB (zejména W 23), IABSE, 

a konečně vazba na oborovou normalizaci v rámci ISO, která sice byla v poslední době 

utlumena, ale kde se očekává nový rozvoj činnosti TC. A to v důsledku ukončení prací v CEN 

na prvé definitivní verzi Eurokódů při jejich konfrontaci a dalším sbližováním se světovými 

předpisy v souvislosti s rozvojem činnosti CEN v komisích TC 350 a TC 351, zahrnující 
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rozvojové oblasti trvalé udržitelnosti a nebezpečných látek, s přímou aplikací na obor ZSK. 

V oboru smíšených konstrukcí a obecně v oblasti nových inovačních řešení v celém oboru 

ZSK je rozvíjena i přes aktuální problémy na evropské úrovni spolupráce CEN – EOTA, i 

když se tato v posledních letech jeví spíše jako souběh a nikoliv jako systémová návaznost.  

Na české národní úrovni je problematika zdiva a zděných konstrukcí řešena v rámci Centra 

technické normalizace CTN ZSK při TZÚS Praha. Celý proces průběžného sjednocování a 

koordinace evropských předpisů normativního charakteru probíhá v době, kdy se v Evropě 

diskutuje o přechodu ze základní stavební direktivy CPD na nový řídicí dokument – CPR, a 

kdy je i v ČR nově restrukturalizována normalizační činnost v rámci příslušných CTN, a to i 

v oblasti financování, v níž se výhledově počítá s výrazným angažmá výrobní praxe.“  

Vysvětlivky:  

CEN   Evropský - komise pro normalizaci 

CEN/TC 250/SC 6 - technická komise pro eurokód 6 

CEN/TC 125 - technická komise pro malty 

Maintenance Group - udržovací skupina 

RILEM – organizace pro sjednocení mezinárodního výzkumu materiálů a konstrukcí 

CIB (W 23) - výbor pro mezinárodní výzkum ve stavebnictví – struktura zděných konstrukcí 

IABSE - mezinárodní asociace pro mostní a konstrukční inženýrství 

ISO -  mezinárodní organizace pro normalizaci 

CTN ZSK - centrum technické normalizace pro zděné stavební konstrukce 
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10. Příloha - výpočty:  

 

10.1.Výpočet vodorovných sil vlivem nerovnom
podpory.[8] 
 

Byl zvolen výpočtový model zd

podlažími, kdy  n = 2 – 5, s plochou st

 

O…..bod otáčení – je určen dle pr

Qn….zatížení od pilířů 

Pi …..vodorovné síly ve věncích

dy….pokles podpory 

Vzorec odvozený z momentové podmínky k

P1 . y1 +  P 2 . y2 +  P 3 . y3  =  (Q

ms ….součinitel (0,6  ,  1,5) v

hodnota ms=1,5 

Předpoklad: 

P1 = P 2 = P 3 = P  

http://www.ejeseniky.com/.../sumperk-ma-novou-raritu
31072009 

SN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí, nabyla účinnosti od 1.5.1988.
2010 a bude nahrazena ČSN EN 1991-1-1 až 7 Eurokód 1 

ch sil vlivem nerovnoměrného sedání budovy 

tový model zděné stavby o půdorysných rozměrech 7 x 5 m, s

plochou střechou a základy 1 m hlubokými. 

en dle průběhu tahových trhlin 

ěncích 

momentové podmínky k bodu otáčení O. 

=  (Q1 . x1 +  Q2 . x2) . ms                   (4.01) 

,  1,5) v závislosti na průběhu trhlin a poškození objektu 

93 

raritu-tancici-dum-ten- 

innosti od 1.5.1988., její platnost 

rného sedání budovy – poklesem 

ěrech 7 x 5 m, s n 

 

hu trhlin a poškození objektu – doporučená 
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10.1.1. Rozbor  zatížení 

 
Skladby  konstrukcí  pro  výpočet  zatížení 

 
Skladba střechy: 
                                bitumenové pásy 
                                pojistná hydroizolace 
                                betonová mazanina                 50 ÷ 100 mm 
                                Styropor (polystyren)              120 mm 
                                Spiroll (železobeton. panel)    250 mm 
                                vápenocementová omítka       15 mm                         
 
Skladba stropu a podlahy:  
                                keram. dlažba  tl. 8 mm ve vodovzdorném lepidle 
                                betonová mazanina                 60 mm 
                                strop Porotherm                      250 mm 
                                štuková omítka                       15 mm 
 
Vnější nosná zeď:  cihly Porotherm 40 P+D        tl. 400 mm 
                               vápenocementová omítka      15 mm                         
 
 
 
Výpočet  zatížení dle ČSN 730035(rok 2004)[28] 
 
Zatížení od střechy: 

 
Druh zatížení 

 
zatížení provozní 

 

γf 
 

zatížení výpočtové 

NAHODILÉ pn  [kN/m2]  pd  [kN/m2] 
zatížení sněhem ( IV. sněhová oblast ) 
   s0 1,5 kN/m2 . µs 1,0 . χ 1,0   

 
1,50 

 
1,4 

 
2,10 

STÁLÉ gn  [kN/m2]  gd  [kN/m2] 
bitumenové pásy  0,06 1,2 0,07 
pojistná hydroizolace 0,05 1,2 0,06 
betonová mazanina  
   23,00 . 0,10 

 
2,30 

 
1,3 

 
2,99 

Styropor (polystyren)      
   0,20 . 0,12          

 
0,02 

 
1,2 

 
0,03 

Spiroll (železobeton. panel)  tl. 250 mm   3,50 1,1 3,85 
vápenocementová omítka 150 mm 
   20,00 . 0,015 

 
0,30 

 
1,3 

 
0,39 

 6,23  7,39 
ZATÍŽENÍ  CELKEM qn  = 7,73 kN/m2  qd  = 9,49 kN/m2 
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Zatížení od stropní konstrukce: 

 
Druh zatížení 

zatížení provozní 
 

γf zatížení 
výpočtové 

 
NAHODILÉ  pn   [kN/m2]  pd   [kN/m2] 
 1,50 1,4 2,10 
STÁLÉ gn   [kN/m2]  gd   [kN/m2] 
keramická dlažba  ve vodovzdorném lepidle  
   22,00 . 0,008     

 
0,18 

 
1,2 

 
0,22 

betonová mazanina  
   23,00 . 0,06 

 
1,38 

 
1,3 

 
1,79 

strop Porotherm 250 mm 3,60 1,1 3,96 
štuková omítka 150 mm 
   0,015 . 19,00 

 
0,29 

 
1,3 

 
0,38 

 5,45  6,35 
ZATÍŽENÍ  CELKEM qn  = 6,95 kN/m2  qd  = 8,45  kN/m2 
 
Zatížení od vnější nosné zdi: 

 
Druh zatížení 

zatížení provozní 
 

γf zatížení 
výpočtové 

 
STÁLÉ gn   [kN/m3]  gd   [kN/m3] 
zdivo z cihel Porotherm 40 P+D včetně omítek tl. 
15 mm         

gn = 8,38 kN/m3 1,1 gd = 9,22 kN/m3 

 
Zatížení od základů: 

 
Druh zatížení 

zatížení provozní 
 

γf zatížení 
výpočtové 

 
STÁLÉ gn   [kN/m1]  gd   [kN/m1] 
Beton proložený kamenivem 
   0,60 . 1,00 . 23,00  

gn = 13,80 kN/m1 1,1 gd = 15,18 kN/m1 
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Zatěžovací šířka pro zatížení střechou a stropem: 7,00/2 = 3,50 m 
 
 

 
 
A) Případ 3 NP: 
 
x1  = 1,15 m 
x2  = 4,05 m 
∆y = 0,03 m 
y1 = 4,00 m 
y2 = 7,00 m 
y3 = 10,00 m 
 
Q1 = 2,90.3,50.9,49+2.2,90.3,50.8,45+9.1,50.0,40.9,22+2.0,70.(3.0,40+2.1,20).0,40.9,22+ 
         +1,50.15,18 = 
      = 359,00 kN 
 
Q2 = 2,20.3,50.9,49+2.2,20.3,50.8,45+9.1,50.0,40.9,22+0,70.(3.0,40+2.1,20).0,40.9,22+ 
         +1,50.15,18 = 
      = 285,05 kN 
 
P.(4,00+7,00+10,00) = (359,00.1,15+285,05.4,05).1,5 
síla v táhlech: P = P1 = P 2= P3 = 111,95 kN 
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B) Případ  2 NP: 
 

P = P1 = P2 

P.(y1 +y2) = (Q1.x1+Q2.x2).ms 

 
x1 = 1,15 m 
x2 = 4,05 m 
∆  = 0,03 m 
y1 = 4,00 m 
y2 = 7,00 m 
 
Q1 = 2,90.3,50.9,49+1.2,90.3,50.8,45+6.1,50.0,40.9,22+2.0,70.(2.0,40+1,20).0,40.9,22+ 
         + 1,50.15,18 = 
      = 248,38 kN 
 
Q2 = 2,20.3,50.9,49+1.2,20.3,50.8,45+6.1,50.0,40.9,22+0,70.(2.0,40+1,20).0,40.9,22+ 
         +1,50.15,18 = 
      = 199,26 kN 
 
P.(4,00+7,00) = (248,38.1,15+199,26.4,05).1,5 
 
    P = P1 = P2 = 149,00 kN 
 
 
 
C) Případ 4 NP: 
 
P = P1 = P2 = P3 = P4 
P.(y1+y2+y3+y4) = (Q1.x1+Q2.x2).ms 

 
x1 = 1,15 m 
x2 = 4,05 m 
∆  = 0,03 m 
y1 = 4,00 m 
y2 = 7,00 m 
y3 = 10,00 m 
y4 = 13,00 m 
 
Q1 = 2,90.3,50.9,49+3.2,90.3,50.8,45+12.1,50.0,40.9,22+2.0,70.(4.0,40+3.1,20).0,40.9,22+ 
         +1,50.15,18 = 
      = 469,63 kN 
 
Q2 = 2,20.3,50.9,49+3.2,20.3,50.8,45+12.1,50.0,40.9,22+0,70.(4.0,40+3.1,20).0,40.9,22+ 
         +1,50.15,18 =  
      = 370,85 kN 
 
P.(4,00+7,00+10,00+13,00) = (469,63.1,15+370,85.4,05).1,5 
          P = P1 = P2 = P3 = P4 = 90,09 kN 
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D) Případ 5 NP: 
 
P = P1 = P2 = P3 = P4 = P5 

P.(y1+y2+y3+y4+y5) = (Q1.x1+Q2.x2).ms 

 
x1 = 1,15 m 
x2 = 4,05 m 
∆  = 0,03 m 
y1 = 4,00 m 
y2 = 7,00 m 
y3 = 10,00 m 
y4 = 13,00 m 
y5 = 16,00 m 
 
 
Q1 = 2,90.3,50.9,49+4.2,90.3,50.8,45+15.1,50.0,40.9,22+2.0,70.(5.0,40+4.1,20).0,40.9,22+ 
         +1,50.15,18 = 
      = 580,25 kN 
 
Q2 = 2,20.3,50.9,49+4.2,20.3,50.8,45+15.1,50.0,40.9,22+0,70.(5.0,40+4.1,20).0,40.9,22+ 
         +1,50.15,18 =  
      = 456,64 kN 
 
P.(4,00+7,00+10,00+13,00+16,00) = (580,25.1,15+456,64.4,05).1,5 
          P = P1 = P2 = P3 = P4 = P5 = 75,50 kN 
 
 
Příčina vzniku tah. sil ve 
věncích, návrhový model 

Tahové síly v pozedních věncích 
P1 [kN] P2 [kN] P3 [kN] P4 [kN] P5 [kN] 

1.1 Nerovnoměrné sedání 
objektu (8) 

    (pokles podpory) 

    

2 NP 149 149 - -  
3 NP 112 112 112 -  
4 NP 90 90 90 90  
5 NP 76 76 76 76 76 

 
 
 
10.2.Výpočet vodorovných sil od  vodorovného   zatížení  větrem  
 

Byl zvolen výpočtový model zděné stavby o půdorysných rozměrech 7 x 5 m, s n 

podlažími, kdy  n = 2 – 5, s plochou střechou a základy 1 m hlubokými. 

 
Výpočet  zatížení dle ČSN 730035(rok 2004)[28] 

Uvažováno: - IV. sněhová oblast: wo = 0,55 kN.m-2  

- terén typu A (otevřené terény a terény s překážkami nepřevyšujícími 10 m) 
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10.2.1.  Budovy s netuhou kostrou 
 
Předpoklad: 
 

- vodorovné síly musí převzít obvodové zdi 
      

 
 
 
ce = +0,8 
wn = 0,55.1.0,8 = +0,44 kN.m-2 

wd = 0,44.1,2 = 0,53 kN.m-2 
zatěžovací šířka: zš1 = 3,40 m 
                            zš2 = 3,00 m 
                            zš3 = 1,87 m 
 
Pro výpočet vodorovných sil byla zvolena metoda dovolených namáhání .[24] 

Byly vypočítány vodorovné síly v tažené části profilu  Na  , byla navržena výztuž. 

Jako reprezentativní tahová síla P byla zvolena vypočítaná síla Na. 

Zvolený železobetonový nosník, namáhaný v tahu za ohybu. 

 
 
A) Výška budov nad terénem do 10 m-3 NP 
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wn = wo . χw .cw 

         wo = 0,55 kN.m-2 

         χw = 1,00 
         cw = ce = +0,8 
                        -0,6 
wd = γf . wn 

        γf = 1,2 
 
věnec V1: 
 

wn = 0,44.3,40 = 1,50 kN.m-1 
wd = 0,53.3,40 = 1,80 kN.m-1 
Mab = Mba = -1/12 . wd .l

2 = - 1/12.1,80.102 = -15,00 kNm 
 

 
 
beton 250   – dovolené namáhání v tlaku za ohybu při tloušťce průřezu min. 200 mm – 
                   -  σb,dov = 10 MPa 
ocel 10335 -  σa,dov = 180 MPa 
 
nutná statická výška h = α.√(M/b) = 0,0228. √(15,00/0,25) = 0,177 m 
krycí vrstva min. 30 mm 
nosné pruty Ф 12 mm 
a = 30+1/2.12 = 36 mm 
dn = h+a = 177+36 = 213 mm < 250 mm = d 
bn = 0,5.h = 0,5.177 = 88,5 mm < 250 mm = b 
 
návrh výztuže: 
h = d-a = 250-36 = 214 mm 
α = h/[√(M/b)] = 0,214/[√(15/0,25)] = 0,0276 
φ = 0,842 % 
0,25 % < φ = 0,842 % < 2,3 % 
nutná plocha výztuže Fan = φ % .b.h/100 = 0,842.250.214/100 = 450,5 mm2 

tahová síla Na = σa . Fan = 180 000.0,0004505 = 81,1 kN 
        4 Ф J 12 ………….Pa =  452,4 mm2 > 450,5 mm2 = Fan  
max. tahová síla Na, max = σa . Fa = 180 000.0,0004524 = 81,4 kN 
 
 
                      Posouzení nebylo provedeno. 
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               věnec V1: 
 
 

 
M = 15 kNm              ax2+bx+c=0 
                                   x1,2 = [-b±√(b2-4ac)]/2a 
 
M = Nb .rb                           Nb = b.x.σb,dov = 0,25.x.10000 = 2500x 
Na = Nb                                  rb  = 0,214-x/2 
                                   M = 2500x.(0,214-x/2) = 15 
                                           1250x2–535x+15 = 0 
                                                                  x1,2 = [535±√(5352-4.1250.15)]/(2.1250) = 
                                                                         = 0,215 m 
                                                                            0,030 m 
                                                                      x = 0,030 m 
Nb = 2500.0,03 = 75,0 kN = Na 

 

reprezentativní síla v tomto případě 

P = 81 kN 

 
 
věnec V2: 
 

wn = 0,44.3,00 = 1,32 kN.m-1 
wd = 0,53.3,00 = 1,59 kN.m-1 
Mab = Mba = -1/12 . wd .l

2 = - 1/12.1,59.102 = -13,25 kN 
 

 
beton 250   – dovolené namáhání v tlaku za ohybu při tloušťce průřezu min. 200 mm – 
                   -  σb,dov = 10 MPa 
ocel 10335 -  σa,dov = 180 MPa 
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nutná statická výška h = α.√(M/b) = 0,0228. √(13,25/0,25) = 0,166 m 
krycí vrstva min. 30 mm 
nosné pruty Ф 12 mm 
a = 30+1/2.12 = 36 mm 
dn = h+a = 166+36 = 202 mm < 250 mm = d 
bn = 0,5.h = 0,5.166 = 83 mm < 250 mm = b 
 
návrh výztuže: 
h = d-a = 250-36 = 214 mm 
α = h/[√(M/b)] = 0,214/[√(13,25/0,25)] = 0,0294 
φ = 0,733 % 
0,25 % < φ = 0,733 % < 2,3 % 
nutná plocha výztuže Fan = φ % .b.h/100 = 0,733.250.214/100 = 392,2 mm2 

tahová síla Na = σa . Fan = 180 000.0,0003922 = 70,6 kN 
        4 Ф J 12 ………….Fa =  452,4 mm2 > 392,2 mm2 = Fan  
max. tahová síla Na, max = σa . Fa = 180 000.0,0004524 = 81,4 kN 
 
                      Posouzení není provedeno. 
 

 
 
M = 13,25 kNm               
h = 214 mm 
M = Nb .rb                           Nb = b.x.σb,dov = 0,25.x.10000 = 2500x 
Na = Nb                                  rb  = 0,214-x/2 
                                   M = 2500x.(0,214-x/2) = 13,25 
                                           1250x2–535x+13,25 = 0 
                                                                  x1,2 = [535±√(5352-4.1250.13,25)]/(2.1250) = 
                                                                         = 0,402 m 
                                                                            0,026 m 
                                                                      x = 0,026 m 
Nb = 2500.0,026 = 65,0 kN = Na 

 

reprezentativní síla v tomto případě 

P = 71 kN 
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věnec V3: 
 

wn = 0,44.1,87 = 0,82 kN.m-1 
wd = 0,53.1,87 = 0,99 kN.m-1 
Mab = Mba = -1/12 . wd .l

2 = - 1/12.0,99.102 = -8,25kN 
 
stejný věnec: 

          
 
h = α.√(M/b) = 0,0228. √(8,25/0,25) = 0,131 m 
krycí vrstva min. 30 mm 
nosné pruty Ф 12 mm 
a = 30+1/2.12 = 36 mm 
dn = h+a = 131+36 = 167 mm < 250 mm = d 
bn = 0,5.h = 0,5.131 = 65,5 mm < 250 mm = b 
 
návrh výztuže: 
h = d-a = 250-36 = 214 mm 
α = h/[√(M/b)] = 0,214/[√(8,25/0,25)] = 0,0373 
φ = 0,431 % 
0,25 % < φ = 0,431 % < 2,3 % 
Fan = φ % .b.h/100 = 0,431.250.214/100 = 230,6 mm2 

tahová síla Na = σa . Fan = 180 000.0,0002306 = 41,5 kN 
        3 Ф J 12 ………….Fa =  339,3 mm2 > 230,6 mm2 = Fan  
max. tahová síla Na, max = σa . Fa = 180 000.0,0003393 = 61,1 kN 
 
                      Posouzení není provedeno. 
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h = 214 mm 
M = Nb .rb                           Nb = b.x.σb,dov = 0,25.x.10000 = 2500x 
Na = Nb                                  rb  = 0,214-x/2 
                                   M = 2500x.(0,214-x/2) = 8,25 
                                           1250x2–535x+8,25 = 0 
                                                                  x1,2 = [535±√(5352-4.1250.8,25)]/(2.1250) = 
                                                                         = 0,41 m 
                                                                            0,016 m 
                                                                      x = 0,016 m 
Nb = 2500.0,016 = 40,0 kN = Na 

reprezentativní síla v tomto případě 

P = 42 kN 

 
 
B). Výška budov nad terénem do 10 m: 2 NP 
                                         
 
věnec V1: 
 

z návrhu výztuže: 
tahová síla Na = 81,1 kN 
max. tahová síla Na, max = 81,4 kN 
z momentu dvojice vnitřních sil: 
Na = Nb = 75,0 kN 
 
reprezentativní síla v tomto případě 

P = 81 kN 

 
 
 
věnec V2: 
 

z návrhu výztuže: 
tahová síla Na = 41,5 kN 
max. tahová síla Na, max = 61,1 kN 
z momentu dvojice vnitřních sil: 
Na = Nb = 40,0 kN 
 
reprezentativní síla v tomto případě 

P = 42 kN 
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C). Výška budov nad terénem nad 10 m: 4 NP 
                                         
 
 

 
 
wn = wo . χw .cw 

         wo = 0,55 kN.m-2 

 
pásmo do výšky 9 m nad terénem: 
χw1 = 1,00 
wn = 0,55.1.0,8 = 0,44 kN.m-2 
wd = 0,44.1,2 = 0,53 kN.m-2 
 
pásmo 9 m – 12,37 m nad terénem: 
χw1 = (z/10)0,26 = (10,7/10)0,26 = 1,02 
wn = 0,55.1,02.0,8 = 0,45 kN.m-2 
wd = 0,45.1,2 = 0,54 kN.m-2 
 
 
 
věnec V1: 
 

wn = 0,44.3,40 = 1,50 kN.m-1 
wd = 0,53.3,40 = 1,80 kN.m-1 
Mab = Mba = -1/12 . wd .l

2 = - 1/12.1,80.102 = -15,00 kNm 

Z
Š

1 
= 

34
00

Z
Š

2 
= 

30
00

30
00

3 
00

0
3 

00
0

h 
= 

12
 3

70
Žs

2
1 

87
0

3 
00

0

B = 7000

1 
00

0

Cc=+0,8

SMĚR VĚTRU
Cc=-0,6

V1

V2

V3

V4



106 
 

 
Výpočet viz str. 100 a str 101 
(stejný výpočet jako při výšce budovy nad terénem do 10 m, 3 NP, věnec V1) 
z návrhu výztuže: 
tahová síla Na = 81,1 kN 
max. tahová síla Na, max = 81,4 kN 
z momentu dvojice vnitřních sil: 
Na = Nb = 75,0 kN 
 
reprezentativní síla v tomto případě 

P = 81 kN 

 
 
věnec V2: 
 

Výpočet viz str. 10 a str. 11 
(stejný výpočet jako při výšce budovy nad terénem do 10 m, 3 NP, věnec V2) 
z návrhu výztuže: 
tahová síla Na = 70,6 kN 
max. tahová síla Na, max = 81,4 kN 
z momentu dvojice vnitřních sil: 
Na = Nb = 65,0 kN 
 
reprezentativní síla v tomto případě 

P = 71 kN 

 
věnec V3: 
 

wn = 0,44.1,50+0,45.1,50 = 1,34 kN.m-1 
wd = 0,53.1,50+0,54.1,50 = 1,61 kN.m-1 
Mab = Mba = -1/12 . wd .l

2 = - 1/12.1,61.102 = -13,42 kN 
h = α.√(M/b) = 0,0228. √(13,42/0,25) = 0,167 m 
krycí vrstva min. 30 mm 
nosné pruty Ф 12 mm 
a = 30+1/2.12 = 36 mm 
dn = h+a = 167+36 = 203 mm < 250 mm = d 
bn = 0,5.h = 0,5.167 = 83,5 mm < 250 mm = b 
 
návrh výztuže: 
h = d-a = 250-36 = 214 mm 
α = h/[√(M/b)] = 0,214/[√(13,42/0,25)] = 0,0292 
φ = 0,744 % 
0,25 % <  0,744 % = φ < 2,3 % 
Fan = φ % .b.h/100 = 0,744.250.214/100 = 398 mm2 

tahová síla Na = σa . Fan = 180 000.0,000398 = 71,6 kN 
        4 Ф J 12 ………….Fa =  452,4 mm2 > 398 mm2 = Fan  
max. tahová síla Na, max = σa . Fa = 180 000.0,0004524 = 81,4 kN 
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M = 13,42 kNm               
h = 214 mm 
M = Nb .rb                           Nb = b.x.σb,dov = 0,25.x.10000 = 2500x 
Na = Nb                                  rb  = 0,214-x/2 
                                   M = 2500x.(0,214-x/2) = 13,42 
                                           1250x2–535x+13,42 = 0 
                                                                  x1,2 = [535±√(5352-4.1250.13,42)]/(2.1250) = 
                                                                         = 0,401 m 
                                                                            0,027 m 
                                                                      x = 0,027 m 
Nb = 2500.0,027 = 67,5 kN = Na 

 

reprezentativní síla v tomto případě 

P = 72 kN 

 
věnec V4: 
 

wn = 0,45.1,87 = 0,84 kN.m-1 
wd = 0,54.1,87 = 1,01 kN.m-1 
Mab = Mba = -1/12 . wd .l

2 = - 1/12.1,01.102 = -8,42 kN 
h = α.√(M/b) = 0,0228. √(8,42/0,25) = 0,132 m 
krycí vrstva min. 30 mm 
nosné pruty Ф 12 mm 
a = 30+1/2.12 = 36 mm 
dn = h+a = 132+36 = 168 mm < 250 mm = d 
bn = 0,5.h = 0,5.132 = 66 mm < 250 mm = b 
 
návrh výztuže: 
h = d-a = 250-36 = 214 mm 
α = h/[√(M/b)] = 0,214/[√(8,42/0,25)] = 0,0369 
φ = 0,437 % 
0,25 % <  0,437 % = φ < 2,3 % 
Fan = φ % .b.h/100 = 0,4374.250.214/100 = 233,8 mm2 

tahová síla Na = σa . Fan = 180 000.0,0002338 = 42,1 kN 
        3 Ф J 12 ………….Fa =  339,3 mm2 > 233,8 mm2 = Fan  
max. tahová síla Na, max = σa . Fa = 180 000.0,0003393 = 61,1 kN 

b=
25

0

d=250

x/2 x/2

r

214 36

σ

Na

Fa

Nb
b,

do
v

b



108 
 

 
M = 8,42 kNm               
h = 214 mm 
M = Nb .rb                           Nb = b.x.σb,dov = 0,25.x.10000 = 2500x 
Na = Nb                                  rb  = 0,214-x/2 
                                   M = 2500x.(0,214-x/2) = 8,42 
                                           1250x2–535x+8,42 = 0 
                                                                  x1,2 = [535±√(5352-4.1250.8,42)]/(2.1250) = 
                                                                         = 0,412 m 
                                                                            0,016 m 
                                                                      x = 0,016 m 
Nb = 2500.0,016 = 40,0 kN = Na 

 

reprezentativní síla v tomto případě 

P = 42 kN 
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D). Výška budov nad terénem nad 10 m: 5 NP 
                                         
 

 
 
 
wn = wo . χw .cw 

         wo = 0,55 kN.m-2 

 
rozdělení na pásma podle čl. 171 ČSN 730035: 
pásmo do výšky 9 m nad terénem: 
χw1 = 1,00 
wn = 0,55.1.0,8 = 0,44 kN.m-2 
wd = 0,44.1,2 = 0,53 kN.m-2 
 
pásmo 9 m – 15,37 m nad terénem: 
(dle výšky středu pásma, tj. 12,20 m) 
χw2 = (z/10)0,26 = (12,20/10)0,26 = 1,053 
wn = 0,55.1,053.0,8 = +0,46 kN.m-2 
wd = 0,46.1,2 = 0,55 kN.m-2 
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věnec V1: 
 

wn = 0,44.3,40 = 1,50 kN.m-1 
wd = 0,53.3,40 = 1,80 kN.m-1 
Mab = Mba = -1/12 . wd .l

2 = - 1/12.1,80.102 = -15,00 kN 
 
Výpočet viz str. 99-101  
(stejný výpočet jako při výšce budovy nad terénem do 10 m, 3 NP, věnec V1) 
z návrhu výztuže: 
tahová síla Na = 81,1 kN 
max. tahová síla Na, max = 81,4 kN 
z momentu dvojice vnitřních sil: 
Na = Nb = 75,0 kN 
 
reprezentativní síla v tomto případě 

P = 81 kN 

 
 
věnec V2: 
 

Výpočet viz str. 99-101 
 (stejný výpočet jako při výšce budovy nad terénem do 10 m, 3 NP, věnec V2) 
z návrhu výztuže: 
tahová síla Na = 70,6 kN 
max. tahová síla Na, max = 81,4 kN 
z momentu dvojice vnitřních sil: 
Na = Nb = 65,0 kN 
 
reprezentativní síla v tomto případě 

P = 71 kN 

 
  
věnec V3: 
wn = 0,44.1,50+0,46.1,50 = 1,35 kN.m-1 
wd = 0,53.1,50+0,55.1,50 = 1,62 kN.m-1 
Mab = Mba = -1/12 . wd .l

2 = - 1/12.1,62.102 = -13,50 kN 
průřez 250 mm x 250 mm 
krycí vrstva 30 mm 
nosné pruty Ф 12 mm 
a = 30+1/2.12 = 36 mm 
 
návrh výztuže: 
h = d-a = 250-36 = 214 mm 
α = h/[√(M/b)] = 0,214/[√(13,50/0,25)] = 0,0291 
φ = 0,750 % 
φmin = 0,25 % <  0,75 % < 2,3 % = φmax 

nutná plocha výztuže 
Fan = φ % .b.h/100 = 0,75.250.214/100 = 401,3 mm2 

tahová síla Na = σa . Fan = 180 000.0,0004013 = 72,2 kN 
        4 Ф J 12 ………….Fa =  452,4 mm2 > 401,3 mm2 = Fan  
max. tahová síla Na, max = σa . Fa = 180 000.0,0004524 = 81,4 kN 
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M = 13,50 kNm               
h = 214 mm 
M = Nb .rb                           Nb = b.x.σb,dov = 0,25.x.10000 = 2500x 
Na = Nb                                  rb  = 0,214-x/2 
                                   M = 2500x.(0,214-x/2) = 13,50 
                                           1250x2–535x+13,50 = 0 
                                                                  x1,2 = [535±√(5352-4.1250.13,50)]/(2.1250) = 
                                                                         = 0,401 m 
                                                                            0,027 m 
                                                                      x = 0,027 m 
Nb = 2500.0,027 = 67,5 kN = Na 

 

reprezentativní síla v tomto případě 

P = 72 kN 

 
 
věnec V4: 
wn = 0,46.3 = 1,38 kN.m-1 
wd = 0,55.3 = 1,65 kN.m-1 
Mab = Mba = -1/12 . wd .l

2 = - 1/12.1,65.102 = -13,75 kN 
 
návrh výztuže: 
h = d-a = 250-36 = 214 mm 
α = h/[√(M/b)] = 0,214/[√(13,75/0,25)] = 0,0289 
φ = 0,761 % 
φmin = 0,25 % <  φ = 0,761 % < 2,3 % = φmax 

nutná plocha výztuže 
Fan = φ % .b.h/100 = 0,761.250.214/100 = 407,14 mm2 

tahová síla Na = σa . Fan = 180 000.0,00040714 = 73,3 kN 
        4 Ф J 12 ………….Fa =  452,4 mm2 > 407,14 mm2 = Fan  
max. tahová síla Na, max = σa . Fa = 180 000.0,0004524 = 81,4 kN 
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M = 13,75 kNm               
h = 214 mm 
M = Nb .rb                           Nb = b.x.σb,dov = 0,25.x.10000 = 2500x 
Na = Nb                                  rb  = 0,214-x/2 
                                   M = 2500x.(0,214-x/2) = 13,75 
                                           1250x2–535x+13,75 = 0 
                                                                  x1,2 = [535±√(5352-4.1250.13,75)]/(2.1250) = 
                                                                         = 0,401 m 
                                                                            0,027 m 
                                                                      x = 0,027 m 
Nb = 2500.0,027 = 67,5 kN = Na 

 

reprezentativní síla v tomto případě 

P = 73 kN 

 
 
věnec V5: 
wn = 0,46.1,87 = 0,86 kN.m-1 
wd = 0,55.1,87 = 1,03 kN.m-1 
Mab = Mba = -1/12 . wd .l

2 = - 1/12.1,03.102 = -8,58 kN 
 
návrh výztuže: 
h = d-a = 250-36 = 214 mm 
α = h/[√(M/b)] = 0,214/[√(8,58/0,25)] = 0,037 
φ = 0,436 % 
φmin = 0,25 % <  φ = 0,436 % < 2,3 % = φmax 

nutná plocha výztuže 
Fan = φ % .b.h/100 = 0,436.250.214/100 = 233,3 mm2 

tahová síla Na = σa . Fan = 180 000.0,0002333 = 42,0 kN 
        3 Ф J 12 ………….Fa =  339,3 mm2 > 233,3 mm2 = Fan  
max. tahová síla Na, max = σa . Fa = 180 000.0,0003393 = 61,1 kN 
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M = 8,58 kNm               
h = 214 mm 
M = Nb .rb                           Nb = b.x. σb,dov = 0,25.x.10000 = 2500x 
Na = Nb                                  rb  = 0,214-x/2 
                                   M = 2500x.(0,214-x/2) = 8,58 
                                           1250x2–535x+8,58 = 0 
                                                                  x1,2 = [535±√(5352-4.1250.8,58)]/(2.1250) = 
                                                                         = 0,411 m 
                                                                            0,017 m 
                                                                      x = 0,017 m 
Nb = 2500.0,017 = 42,5 kN = Na 

 

reprezentativní síla v tomto případě 

P = 42 kN 

 
Tahové síly jsou zaokrouhleny na  celá čísla. 
 
Příčina vzniku tah. sil ve 
věncích, návrhový model 

Tahové síly v pozedních věncích 
P1 [kN] P2 [kN] P3 [kN] P4 [kN] P5 [kN] 

Zatížení větrem     
A)Budovy s netuhou kostrou 
(vodorovné síly přebírají 
obvodové zdi) 

 

2 NP 81 60 - -  
3 NP 81 71 42 -  
4 NP 81 71 72 42  
5 NP 81 71 72 73 42 
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10.2.2.   Budovy s tuhou kostrou
 

- stropy deskové monolitické + stropy z
spolupůsobícími vložkami 

             - zálivka spár musí být schopna p
       - věnec je podpírán po celé délce tuhou stropní deskou 

působením stropní desky jako vysokého nosníku 
(skripta Zděné konstrukce[13]

    Tahové síly vycházejí malé 
 
- stropy z prefabrikovaných betonových trám

+ stropy z válcovaných ocelových nosník
            Novodobé konstrukce budov o mnoha podlažích[12]

 
A). Výška budov nad terénem do 10 m:
                                         
           
wn = wo . χw .cw 

         wo = 0,55 kN.m-2 

         χw = 1,00 
         cw = ce = +0,8 
                        -0,6 
wd = γf . wn 

        γf = 1,2 
 
 

tuhou kostrou 

olitické + stropy z prefabrikovaných  betonových trám

zálivka spár musí být schopna přenášet smyk 
nec je podpírán po celé délce tuhou stropní deskou → vznik tahových sil ve v

ropní desky jako vysokého nosníku  
né konstrukce[13] 

Tahové síly vycházejí malé → nepočítáno 

prefabrikovaných betonových trámů s výplní, kterou nelze pokládat za spolunosnou 
válcovaných ocelových nosníků (I) + keramických vložek 

Novodobé konstrukce budov o mnoha podlažích[12] 

. Výška budov nad terénem do 10 m: 3 NP 

114 

prefabrikovaných  betonových trámů se staticky  

 vznik tahových sil ve věnci 

výplní, kterou nelze pokládat za spolunosnou 
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věnec V1: 
 

wn = 0,44.3,40 = 1,50 kN.m-1 
wd = 0,53.3,40 = 1,80 kN.m-1 
M -1/10 . wd .l

2 = - 1/10.1,80.1,302 = -0,304 kN 
 

 
 
 
beton 250   – dovolené namáhání v tlaku za ohybu při tloušťce průřezu min. 200 mm – 
                   -  σb,dov = 10 MPa 
ocel 10335 -  σa,dov = 180 MPa 
 
nutná statická výška h = α.√(M/b) = 0,0228. √(0,304/0,25) = 0,025 m 
krycí vrstva min. 30 mm 
nosné pruty Ф 12 mm 
a = 30+1/2.12 = 36 mm 
dn = h+a = 25+36 = 61 mm < 250 mm = d 
bn = 0,5.h = 0,5.25 = 12,5 mm < 250 mm = b 
 
návrh výztuže: 
h = d-a = 250-36 = 214 mm 
α = h/[√(M/b)] = 0,214/[√(0,304/0,25)] = 0,1941 
φ = 0,021 % < 0,25 % = φmin 

φ = 0,25 % 
Věnec 0,25 m x 0,25 m je zbytečně předimenzovaný → zmenšení  
 

 
 
 
beton 250   -  σb,dov = 7,5 MPa (tloušťka průřezu < 200 mm) 
ocel 10335 -  σa,dov = 180 MPa 
 
α = 0,0282 
h = α.√(M/b) = 0,0282. √(0,304/0,15) = 0,040 m 
a = 36 mm 
dn = h+a = 40+36 = 76 mm < 150 mm = d 
bn = 0,5.h = 0,5.40 = 20 mm < 150 mm = b 
 
 

b=
25

0

d=250
h a

Fa
b=

15
0

d=150
h a

Fa
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návrh výztuže: 
h = d-a = 150-36 = 114 mm 
α = h/[√(M/b)] = 0,114/[√(0,304/0,15)] = 0,0801 
φ = 0,0938 % < 0,25 % = φmin 

Fa = 0,0938.150.114/100 = 16,04 mm2 

Na = 180000.0,00001604 = 2,9 kN 
φ = φmin = 0,25 % 
nutná plocha výztuže Fan = 0,25.150.114/100 = 42,8 mm2 

Na = 180000.0,0000428 = 7,7 kN 
        1 Ф J 12 ………….Fa =  113,1 mm2 > 42,8 mm2 = Fan  
 
 

 
 
 

M = Nb.rb                                 Nb = b.x. σb,dov = 0,15.7500.x = 1125x 
Na = Nb                         M  = -562,5 x2 + 128,25x = 0,304 
rb = 0,114-x/2                         562,5x2 – 128,25x + 0,304 = 0 
                                                x1,2 = [128,25 ±√(128,252-4.562,5.0,304)]/(2.562,5) = 0,226 m 
                                                                                                                                       0,002 m 
Na = Nb = 1125.0,002 = 2,25 kN 
 
reprezentativní síla v tomto případě 

P = 3 kN 

 
 
věnec V2: 
 

wn = 0,44.3,00 = 1,32 kN.m-1 
wd = 0,53.3,00 = 1,59 kN.m-1 
M = -1/10 . wd .l

2 = - 1/10.1,59.1,32 = -0,27 kN 
 
b = 0,15 m 
d = 0,15 m 
h = 0,0282. √(0,27/0,15) = 0,038 m 
a = 36 mm 
dn = 38+36 = 74 mm < 150 mm = d 
bn = 0,5.38 = 19 mm < 150 mm = b 
 

b=
15

0

d=150

114 36

x/2 x/2

r

Nb

σ

Na

Fa

b,
do

v

b
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h = 114 mm 
α = 114/[√(0,27/0,15)] = 0,085 
φ = 0,081 % 
Fa = 0,081.150.114/100 = 13,85 mm2 

Na = 180000.0,00001385 = 2,5 kN 
φ = φmin = 0,25 % 
 
 

 
 
 

M = Nb.rb = 0,27 kNm        Nb = b.x. σb,dov = 0,15.7500.x = 1125x 
Na = Nb                            M  = 1125x.(0,114-x/2) = 128,25x – 562,5 x2 = 0,27 
rb = 0,114-x/2                            562,5x2 – 128,25x + 0,27 = 0 
                                                   x1,2 = [128,25 ±√(128,252-4.562,5.0,27)]/(2.562,5) = 0,226 m 
                                                                                                                                          0,002 m 
Na = Nb = 1125.0,002 = 2,25 kN 
 
reprezentativní síla v tomto případě 

P = 3 kN 

 
Dále nebylo počítáno, metoda A (pro budovy s netuhou kostrou) 
 je reprezentativní 
 
 
10.3.  Přenášení  tahových  sil,  které   vzniknou od  excentrického umístění sil v horním  
patře  vůči středům  pilířů  patra  dolního 
Tato metoda nebyla řešena. Nebyl nalezen relevantní výpočtový model. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b=
15

0

d=150

114 36

x/2 x/2

r

Nb

σ

Na

Fa

b,
do

v

b



118 
 

10.4.  Přenášení  tahových  sil  od  zemětřesení 
 

(Konrád Hruban: Navrhování konstrukcí zděných, [14] 
- V ČR se vyskytují seizmické oblasti 6. stupně 
                                                            7. stupně  
                                                           (8. stupně na Slovensku) 
- Pro dimenzování konstrukcí v oblastech zemětřesení 6. stupně je rozhodující vítr bez  

zemětřesení a proto seizmické účinky není třeba vykazovat 
- Započítává se buď účinek větru nebo zemětřesení, ne současně 
 
Seizmické oblasti: okresy Přimda, Aš, Kraslice, Trutnov, Úpice, Náchod, Opava, Humenné 
 
Seizmická síla (pro budovy obvyklého tvaru do 25 m výšky) 
 
                                  

S��C� � 
H�

H�

� G�                            �4.02� 

 
                       - působí kterýmkoli směrem v těžišti n-tého stropu 

Cs ….součinitel v závislosti na únosnosti základové půdy a                                                     
seizmické oblasti (tab. 4.2) [14] 

Hn ….výška těžiště desky n-tého stropu nad vrcholem základu 
Hs ….výška těžiště desky nejvyššího stropu nad vrcholem 

základu 
Gn ….váha a zatížení n-tého podlaží 

- započítává se jen 50 % návrhového užitného zatížení 
skladišť a 25 % návrhového užitného zatížení jiných 
místností, zatížení sněhem plně 

Úlohu je třeba řešit jako problém rovinné napjatosti. 
 
Síla v pozedních věncích: 
 
P = ½ p.a2 

a….. ½ z větší z osových vzdáleností pozedních věnců 
p …. tlak na 1 m2 stropní desky od seizmické síly Sn 

 
Stropní konstrukce musí být upravena tak, aby bezpečně přenesla seizmické síly na ztužující 
zdi nebo rámy (monolitická spojitá deska ze železobetonu spojená s pozedními věnci nebo 
zajištěná celistvost řádným zalitím spár). 
 
A) Výpočet pro 4 podlaží 

 
Výpočet pro věnec V4  podle schématu na str.105: (schéma pro budovy nad terénem nad 10 
m)     
 
 
Cs = 0,025 (dovolené namáhání základové půdy 1,5 – 3 kg/cm2, oblast A) 
Hn = 13,00 m 
Hs =  13,00 m 
Gn = 7,00.10,00.9,49+1,87.2.(7,00+10,00).9,22 = 1250,5 kN 
Sn = Cs .(Hn/Hs).Gn = 0,025.(13,00/13,00).1250,5 = 31,26 kN 
p   = 31,26/(7,00.10,00) = 0,447 kN.m-2 
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P  = p.a2 /2 = 0,447.5,002 /2 = 5,59 kN 
 
věnec V3:  
 

Cs = 0,025  
Hn = 10,00 m 
Hs =  13,00 m 
Gn = 7,00.10,00.(6,35+0,25.2,10)+3.2.(7,00+10,00).9,22 = 1421,69 kN 
Sn = 0,025.(10,00/13,00).1421,69 = 27,34 kN 
p   = 27,34/(7,00.10,00) = 0,391 kN.m-2 

P  = 0,399.5,002 /2 = 4,89 kN 
 
věnec V2:  
 

Cs = 0,025  
Hn = 7,00 m 
Hs =  13,00 m 
Gn = 1421,69 kN 
Sn = 0,025.(7,00/13,00).1421,69 = 19,14 kN 
p   = 19,14/(7,00.10,00) = 0,273 kN.m-2 

P = 0,273.5,002 /2 = 3,41 kN 
 
 
věnec V1:  
 

Cs = 0,025  
Hn = 4,00 m 
Hs =  13,00 m 
Gn = 1421,69 kN 
Sn = 0,025.(4,00/13,00).1421,69 = 10,94 kN 
p   = 10,94/(7,00.10,00) = 0,156 kN.m-2 

P  = 0,156.5,002 /2 = 1,95 kN 
 
 
B) Výpočet pro 2 podlaží 

 
věnec V1   
 
Cs = 0,025 (dovolené namáhání základové půdy 1,5 – 3 kg/cm2, oblast A) 
Hn = 4,00 m 
Hs =  7,00 m 
Gn = 1421,69  kN 
Sn = Cs .(Hn/Hs).Gn = 0,025.(4,00/7,00).1421,69 = 20,31 kN 
p   = 20,31/(7,00.10,00) = 0,290 kN.m-2 

P  = p.a2 /2 = 0,290.5,002 /2 = 3,63 kN 
 
věnec V2   
 
Cs = 0,025  
Hn = 7,00 m 
Hs =  7,00 m 
Gn = 1250,5  kN 
Sn = Cs .(Hn/Hs).Gn = 0,025.(7,00/7,00).1250,5 = 31,26 kN 
p   = 31,26/(7,00.10,00) = 0,447kN.m-2 
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P  = p.a2 /2 = 0,447.5,002 /2 = 5,59 kN 
C)Výpočet pro 3 podlaží 

 
věnec V1   
 
Cs = 0,025 (dovolené namáhání základové půdy 1,5 – 3 kg/cm2, oblast A) 
Hn = 4,00 m 
Hs =  10,00 m 
Gn = 1421,69  kN 
Sn = Cs .(Hn/Hs).Gn = 0,025.(4,00/10,00).1421,69 = 14,22 kN 
p   = 14,22/(7,00.10,00) = 0,203 kN.m-2 

P  = p.a2 /2 = 0,203.5,002 /2 = 2,54 kN 
 
věnec V2   
 
Cs = 0,025  
Hn = 7,00 m 
Hs =  10,00 m 
Gn = 1421,69  kN 
Sn = Cs .(Hn/Hs).Gn = 0,025.(7,00/10,00).1421,69 = 24,88 kN 
p   = 24,88/(7,00.10,00) = 0,355 kN.m-2 

P  = p.a2 /2 = 0,355.5,002 /2 = 4,41 kN 
 
věnec V3   
 
Cs = 0,025  
Hn = 10,00 m 
Hs =  10,00 m 
Gn = 1250,50  kN 
Sn = Cs .(Hn/Hs).Gn = 0,025.(10,00/10,00).1250,50 = 31,26 kN 
p   = 31,26/(7,00.10,00) = 0,447 kN.m-2 

P  = p.a2 /2 = 0,447.5,002 /2 = 5,59 kN 
 
 

D)Výpočet pro 5 podlaží 
 

věnec V1   
 
Cs = 0,025 (dovolené namáhání základové půdy 1,5 – 3 kg/cm2, oblast A) 
Hn = 4,00 m 
Hs =  16,00 m 
Gn = 1421,69  kN 
Sn = Cs .(Hn/Hs).Gn = 0,025.(4,00/16,00).1421,69 = 8,89 kN 
p   = 8,89/(7,00.10,00) = 0,127 kN.m-2 

P  = p.a2 /2 = 0,127.5,002 /2 = 1,59 kN 
 
věnec V2   
 
Cs = 0,025  
Hn = 7,00 m 
Hs =  16,00 m 
Gn = 1421,69  kN 
Sn = Cs .(Hn/Hs).Gn = 0,025.(7,00/16,00).1421,69 = 15,55 kN 
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p   = 15,55/(7,00.10,00) = 0,222 kN.m-2 

P  = p.a2 /2 = 0,222.5,002 /2 = 2,78kN 
 
věnec V3   
 
Cs = 0,025  
Hn = 10,00 m 
Hs =  16,00 m 
Gn = 1421,69  kN 
Sn = Cs .(Hn/Hs).Gn = 0,025.(10,00/16,00).1421,69 = 22,21 kN 
p   = 22,21/(7,00.10,00) = 0,317 kN.m-2 

P  = p.a2 /2 = 0,317.5,002 /2 = 3,96 kN 
 
věnec V4   
 
Cs = 0,025  
Hn = 13,00 m 
Hs =  16,00 m 
Gn = 1421,69  kN 
Sn = Cs .(Hn/Hs).Gn = 0,025.(13,00/16,00).1421,69 = 22,88 kN 
p   = 22,88/(7,00.10,00) = 0,413 kN.m-2 

P  = p.a2 /2 = 0,413.5,002 /2 = 5,16 kN 
 
věnec V5   
 
Cs = 0,025  
Hn = 16,00 m 
Hs =  16,00 m 
Gn = 1250,50  kN 
Sn = Cs .(Hn/Hs).Gn = 0,025.(16,00/16,00).1250,50 = 31,26 kN 
p   = 31,26/(7,00.10,00) = 0,447 kN.m-2 

P  = p.a2 /2 = 0,447.5,002 /2 = 5,59 kN 
 
Tahové síly jsou zaokrouhleny na  celá čísla. 
 
Příčina vzniku tah. sil ve 
věncích, návrhový model 

Tahové síly v pozedních věncích 
P1 [kN] P2 [kN] P3 [kN] P4 [kN] P5 [kN] 

Seismicita      
2 NP 4 6 - - - 
3 NP 3 4 6 - - 
4 NP 2 3 5 6 - 
5 NP 2 3 4 5 6 
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10.5.  Výpočet  vodorovných  sil  při  použití  tzv. vazeb [17] 
                       
Vodorovné vazby, obvodové. 
 
10.5.1.Obvodové vazby 

Menší z hodnot 

Pt = 20 + 4Ns  kN                                                 (5.3)                                                                                     

Pt = 60 kN,                                                           (5.4) 

 

Dvoupodlažní budova 

uvažovaná síla Pt  = 20 + (4 x2) = 28 kN            (5.3)                

 

Třípodlažní budova 

uvažovaná síla Pt = 20 + (4 x3) = 32 kN            (5.3)           

      

Čtyřpodlažní budova 

uvažovaná síla Pt = 20 + (4 x4) = 36 kN            (5.3)                

Pětipodlažní budova 

uvažovaná síla Pt = 20 + (4 x5) = 40 kN            (5.3)                

                                                                      

10.5.2. Vnitřní vazby 

Pro výpočet relevantní síly v místě zedních věnců vnitřní vazby nebudu uvažovat. Tyto vazby 
korespondují s účinky stropní konstrukce kotvené do zedních věnců (stěnových vazeb). 
 
 
10.5.3 Vnější stěnové nebo sloupové vazby  

menší hodnota z : 

2Pt                       (5.6) 

 (h/2,5)Pt             (5.7)  u stěn je to kN/m délky nosné stěny. 

Nebyl uvažován vliv pevnosti ve smyku ani odporu v tření. 
 
Zední vazby by měly být rozmístěny pravidelně, nebo by měly být soustředěny ve středu  a 

neměly by být více než 5m od  sebe a ne více než 2,5m od konce zdi. Mohou být částečně 

nebo plně opatřeny stejnou výztuží jako obvodové a vnitřní vazby. 

Z této podmínky jsem zvolil model takový, že  tyto vazby budou umístěny 5m od sebe osově 

v místě obvodových stěn a mezi nimi.  Sílu na metr běžný přepočtu v poměru 10/3 tak, aby 

každá vazba přenášela stejné zatížení. Jako charakteristickou pro porovnání budu brát jednu 

z nich. 

Dvoupodlažní budova 
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h = 3,0 m 
Pt  = 28 kN 
 
(h/2,5)Pt = (3/2,5) . 28 = 33,6 kN/m´ 
 
33,6 . 10/3 = 112 kN 
 
 
Třípodlažní budova 

h = 3,0 m 
Pt  = 32 kN 
 
(h/2,5)Pt = (3/2,5) . 32 = 38,4 kN/m´ 
 
38,4 . 10/3 = 128 kN 
 
 
Čtyřpodlažní budova 

h = 3,0 m 
Pt  = 36 kN 
 
(h/2,5)Pt = (3/2,5) . 36 = 43,2 kN/m´ 
 
43,2 . 10/3 = 144 kN 
 
 
Pětipodlažní budova 

h = 3,0 m 
Pt  = 40 kN 
 
(h/2,5)Pt = (3/2,5) . 40 = 48,0 kN/m´ 
 
48 . 10/3 = 160 kN 
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Pro konečnou interpretaci výsledků budou sečteny vypočtené tahové síly v místě zedních 
věnců, to je, síly obvodových vazeb a vnějších vazeb. 
 
Síly P v obvodových a vnějších vazbách v kN 
 

 V1 V2 V3 V4 V5 
Podlaží OV VV OV VV OV VV OV VV OV VV 

2 28 112 28 112       
3 32 128 32 128 32 128     
4 36 144 36 144 36 144 36 144   
5 40 160 40 160 40 160 40 160 40 160 

 
Síly v obvodových a vnějších vazbách v kN – jejich součty 
 

 V1 V2 V3 V4 V5 
Podlaží OV VV OV VV OV VV OV VV OV VV 

2 140 140    
3 160 160 160   
4 180 180 180 180  
5 200 200 200 200 200 

 
 
 
10.6.  VÝPOČET  TAHOVÉ  SÍLY  PŘEDEPSANÝCH  TÁHEL 
 
A) Stavební řád pro Prahu z 10. 4. 1886 č. 40 
vyztužení 2 x prům. 8 mm.“ [8] 

tahová síla Pa = σa . Fa = 180 000.0,0001005= 18,1 kN 
 
B)       V knize „Zednictví“ [4] 
táhla z ploché oceli 6-9/45mm 
 
tahová síla Pa = σa . Fa = 180 000.0,00027 = 48,6 kN 
tahová síla Pa = σa . Fa = 180 000.0,000405 = 72,9 kN 
 
C) Eurokód 8: [26] 
Výztuž o ploše 200 mm2  
tahová síla Pa = σa . Fa = 180 000.0,0002 = 36 kN 
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