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Únosnost zdiva v soustředěném zatížení NRdc se spočte ze vztahu: 
nrdc = β . ab . fd

kde 
 � fd -  je návrhová pevnost zdiva v tlaku
 � ab - je zatížená plocha, tj. součin šířky trámu bT a délky uložení 
trámu aT (obecně musí platit, že aT ≥ 0,5 t, aby bylo možno pou-
žít tuto metodu posouzení)

 � β - je součinitel pro soustředěné zatížení s tím, že pro zdicí prvky 
skupiny 2, 3 je β = 1,0.

Pokud podmínka nevyhoví, je třeba přijmout opatření pro zvýšení 
únosnosti zdiva stěny. Např. navrhnout v místě uložení stropního 
trámu nebo průvlaku podkladní blok z prostého betonu, jehož vli-
vem se lokální zatížení roznese na větší plochu a zdivo pak na toto 
zatížení již vyhoví apod. U prostého betonu se uvažuje roznášení 
zatížení pod úhlem 60°.

Podzemní (suterénní) zděné stěny 
Podzemní stěny jsou namáhány bočním (lichoběžníkovým) zatíže-
ním od zeminy a proto je nevhodné je navrhovat ze zdiva vyzděné-
ho na pěnu HELUZ nebo na lepidlo SB a to z důvodů malé pevnosti 
zdiva v tahu za ohybu. Největší pevnosti v tahu za ohybu dosahuje 
zdivo vyzděné na klasické maltové lože s  promaltovanými svislými 
spárami. Pro stěny zatížené zemním tlakem je nutný vždy statický 
výpočet a to v několika fázích výstavby. Jak posouzení v průběhu 
provádění, tak po dokončení stavby. Pro výpočet lze použít zjed-
nodušené metody podle normy ČSN EN 1996-3. Na internetových 
stránkách www.heluz.cz/ke-stazeni/statika je umístěn odkaz na 
program pro posouzení suterénních zděných stěn. Také by měl 
být předepsán technologický postup, kolik nadzemních podlaží již 
musí být vybudováno, aby mohlo dojít k zasypání výkopu kolem 
suterénu, aniž by hrozilo porušení stěny účinkem bočního zatížení. 
Pro bočně namáhanou stěnu je totiž výhodné, pokud je svisle při-
tížena, neboť se tím zmenšuje výsledná excentricita zatížení. Ně-
kdy je výhodné navrhnout ztužující věnec umístěný cca ve spodní 
1/3 výšky stěny, stěny rozepřít do stěn kolmých na stěnu zatíženou 
zemním tlakem nebo stěnu vyztužit případně pilíři.

sokl
U obvodového zdiva se pro přerušení tepelného mostu první řada 
cihel vysypává na stavbě polystyrénem (alt. cihly FAMILY 2in1), 
nebo lze zdivo předsadit a soklovou část zateplit – viz obrázky na 
str. 34 a 35. Pokud bude zdivo předsazené o více než 1/7 šířky 
horní cihly, pak je nutné statickým výpočtem ověřit, že únosnost 
zdiva ve styčné soklové spáře bude dostatečná. Čím větší je před-
sazení zdiva, tím dochází ke zvýšení mimostředného působení 
svislého zatížení, které snižuje výslednou únosnost v patě stěny – 
bližší informace viz http://www.heluz.cz/ke-stazeni/statika/.
Podle nejnovějších poznatků z praxe se dále ukazuje, že s největší 
pravděpodobností, aniž by na stavbě docházelo k nějakým static-
kým problémům, lze zdivo tl. 38 cm předsadit o 8 cm,  zdivo tl. 44 
cm předsadit o 10 cm a zdivo tl. 50 cm o 12 cm, pokud alespoň 
první dvě až tři řady cihel budou vyzděny na celoplošné lepidlo. 

Příčky 
Konkrétní návrh geometrie příčky, jejího způsobu kotvení či pří-
padného vyztužení souvisí s návrhem projektanta na základě no-
rem a není to otázka technologického předpisu výrobce. 
Příčky sice nemají žádnou nosnou funkci z hlediska statiky kon-
strukce budovy, ale musí splňovat požadavky s ohledem na mezní 
stavy únosnosti, stability a použitelnosti navržené příčky. A to jak 

od zatížení způsobeného vlastní tíhou příčky, tak i od případných 
dalších možných zatížení např. od poliček, zavěšených skříněk, 
knižních regálů, zavěšených zařizovacích předmětů, tak i od zatí-
žení způsobeného např. nárazem, či bočním tlakem. Příčky musí 
toto zatížení přenést do navazujících stavebních konstrukcí a to 
vhodným způsobem přikotvení. Při kotvení příček je nutné respek-
tovat ještě další působení příček v konstrukci a to  jejich protihlu-
kovou, tepelně-izolační a požární funkci. Při návrhu příček je třeba 
také zohlednit jejich interakci s okolními stavebními konstrukcemi 
(např. průhyb stropní konstrukce).
Jako určité vodítko pro navrhování nenosných vnitřních stěn a pří-
ček, které nejsou namáhány svislým zatížením a na které působí 
omezené boční zatížení, může být norma ČSN EN 1996-3 příloha 
B. V úvodu této přílohy jsou popsány vstupní podmínky a při je-
jich dodržení lze použít nomogramy (pro tloušťky stěn od 80 mm) 
podle způsobu kotvení příček k navazujícím konstrukcím a podle 
štíhlostních poměrů příčky a to poměr h/t a L/t.
kde 

 � t  – je tloušťka příčky 
 � h – je výška příčky 
 � l – je délka příčky 

navrhování zděných konstrukcí na účinky 
požáru podle čsn en 1996-1-2
Se zavedením evropských norem by se každá nosná konstrukce 
měla posoudit také na účinky požáru. Přesný postup výpočtu sta-
noví norma ČSN EN 1996-1-2.  Z tabulkových hodnot této normy 
nebo na základě výsledků zkoušek z akreditované laboratoře PAV-
ÚS  jsou uvedeny v technických listech požární odolnosti stěn, ale 
i stropních konstrukcí a překladů. 

Ověření požární odolnosti podle času:
tfi,requ ≤ tfi,d

kde 
 � tfi,requ – je požadovaná hodnota normové požární odolnosti
 � tfi,d – je návrhová hodnota normové požární odolnosti

Firma HELUZ nabízí projektantům zpracování Požárně bezpeč-
nostního řešení stavby, z kterého vyplyne zatřídění objektu podle 
stupně protipožární bezpečnosti staveb a tím požadovaná nejnižší 
doba normové požární odolnosti stavebních konstrukcí v minu-
tách podle klasifikace stavebních konstrukcí. 
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Omezení rozměrů vnitnřích stěn, které nejsou namáhány svislým zatížením
a působí na ně omezené boční zatížení
bližší informace viz. ČSN EN 1996-3 - Příloha B

volný okraj

Způsob kotvení příčky
podepřený okraj

typ příčky b) - příčka podepřená podél tří okrajů s volným svislým okrajem
typ příčky a) - příčka podepřená podél všech čtyřech okrajů

typ příčky c) - příčka podepřená podél tří okrajů s volným horním okrajem
typ příčky d) - příčka podepřená jen podél horního a dolního okraje
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