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statika
co je důležité vědět před začátkem návrhu
Nosnou konstrukci zděných staveb tvoří zdi a stropy vytvářející pro-
storově stabilní celek, schopný přenést do základů veškerá svislá a 
vodorovná zatížení a vyrovnávat sedání a chvění základové půdy, 
odolávat otřesům (od dopravy, zemětřesení) a dalším účinkům.
Zděné konstrukce musí být jak po výšce tak i půdorysně uspořádá-
ny tak, aby vykazovaly dostatečnou prostorovou tuhost. U vícepod-
lažních obytných zděných budov je dodržování tohoto požadavku 
většinou samozřejmostí.  V současné době však při navrhování jed-
no a dvoupodlažních objektů bývá dostatečná prostorová tuhost 
zděných nosných konstrukcí často opomíjena.
Pevnosti zdiva lze plně využít jen u staveb, které jsou řádně vyztu-
ženy proti účinkům vodorovných sil ztužujícími stěnami. Jednotli-
vé stěny, vytvářející dispozici objektu, musí být vzájemně spojeny 
(svázány – postačí sponami a promaltováním styčné spáry). Tím 
vznikne prostorově tuhá soustava schopna přenášet účinky zatí-
žení a zajištující stabilitu zdí proti vybočení, překlopení a posunutí. 
Nesplněním těchto základních konstrukčních požadavků může 
docházet k poruchám, které jsou pak mylně přikládány vlastnos-
tem zdiva a zdicímu materiálu.

na stabilitu konstrukcí má nejzávažnější účinky:
1. statické působení stropů (tuhost - přejímání vodorovných 

účinků - příčné a podélné ztužení - dimenze zdiva)  
2. přejímání svislých účinků (roznášení tlaku - vliv oslabení zdiva 

stavebními otvory, drážkami – sokl - pevnost zdiva) 
3. působení jiných konstrukcí na zdivo (způsob založení – krov 

– kotvení dalších konstrukcí)
4. přejímání vedlejších účinků (otřesy – nerovnoměrné sedání – 

tvarové a (objemové) rozměrové přetvoření) 

Podle spolupůsobení se stěnami se rozdělují stropy na: 
a. tuhé: železobetonové monolitické (deskové), stropy HELUZ MI-

AKO, stropy panelové se zálivkou
b. netuhé: montované z ocelových nebo železobetonových nos-

níků bez zálivky nebo bez tuhé desky, dřevěné vazníky  
c. jen se ztužujícími pozedními věnci: sádrokartonové podhle-

dy na vlastní konstrukci, věnce pod pozednicemi

ztužující věnce 
Cihelné zdivo je po celou dobu životnosti stavby namáháno ve-
dlejšími účinky nerovnoměrného sedání základové půdy, rozdíly 
v zatížení zdiva, délkou objektu apod. Nepříznivé vlivy mohou 
způsobit trhlinky v omítce, případně i větší trhliny ve zdech. Těmto 
poruchám se čelí ztužením zdí v úrovni stropů železobetonovými 
věnci, schopnými zachytit tahová napětí. 
Funkce ztužujícího věnce je proto u zděných objektů těžko nahra-
ditelná. Přispívají významně k prostorové tuhosti zděné konstruk-
ce a v mnoha případech brání zvětšování šířky již vzniklých trhlin 
ve zdivu, které mohou vzniknout z různých důvodů (nerovnoměr-
né sedání základů, objemové změny, vliv dopravy, mechanické 
vlivy, atd.).
Provádějí se na nosných stěnách ve všech úrovních stropních 
konstrukcí – buď v úrovni stropní konstrukce nebo pod ní (svislá 
vzdálenost věnců je doporučena max. 4,0 m), v případě velkých 
konstrukčních výšek např. u tělocvičen, nebo při zatížení zemním 
tlakem se navrhují i v mezipoloze. Aby ztužující věnce dobře plnily 
svou funkci, měly by probíhat ve všech nosných stěnách (obvodo-

vých i vnitřních) tak, aby na sebe plynule (bez přerušení) navazova-
ly po celém obvodě objektu a tím zajistily stažení celého objektu. 
Přerušení věnce, např. vykonzolovanými panely či v místě komínu 
bez dalších konstrukčních opatření, nebo nezakotvení věnce pod 
pozednicí do štítových stěn, je nedůslednost, která se již na mnoha 
stavbách projevila vznikem trhlin. 
V případě tuhých stropů monolitických nebo typu HELUZ MIAKO 
je ztužující obvodový věnec často součástí monolitické desky. U 
stropů z panelů HELUZ může být ztužující věnec v úrovni pane-
lů, pokud vyjde jeho šířka alespoň 150 mm (při vyčnívající výztuži 
z panelů pak je absolutní min. šířka věnce 100 mm se zataženou 
výztuží ze styčných spár mezi panely). V případě betonových pa-
nelových stropů – např. SPIROLL, pokud není navržen ztužující vě-
nec pod úrovní stropu, se pak navrhuje zdivo vyrovnat betonovou 
mazaninou z betonu C16/20 v tl. cca 50 mm. 
Ztužující věnce pod úrovní stropní konstrukce (doporučená výška 
min. 150mm) se navrhují především tam, kde není možné je pro-
vést v úrovni stropu, nebo je jejich provedení pod úrovní stropní 
konstrukce výhodnější z hlediska provádění (např. stropy dřevěné 
nebo ocelové). 
Norma ČSN EN 1996-1-1 (Navrhování zděných konstrukcí) požadu-
je, aby podélná hlavní výztuž ve věnci byla navržená na minimální 
tahovou návrhovou sílu Fa = 45 kN s tím, že věnce ze železobetonu 
musí být vyztužené min. dvěma pruty o průřezové ploše alespoň 
150 mm² - což představuje plochu 4 Ø 8 mm nebo 2 Ø 10 mm. 
U objektů navržených do oblastí s malou a větší seismicitou pak 
o průřezové ploše alespoň 200 mm²- což představuje plochu 4 Ø 8 
mm nebo 2 Ø 12 mm. Podélná výztuž je doplněna třmínky Ø 6 mm 
po 200 až 400 mm v závislosti na průřezu věnce a jeho významu.
Poznámka - podle již zrušené normy ČSN 73 1101 (Navrhování 
zděných konstrukcí) se vodorovná výztuž věnce ve směru délky 
(šířky) budovy navrhovala na extrémní výpočtové zatížení Fa=15 
kN působící na 1 m šířky (délky) budovy. 

tahová návrhová síla ve věnci fap se spočte podle vztahu:

fap = as. fyd 

kde:
 � as  - je průřezová plocha betonářské výztuže
 � fyd  - je návrhová mez kluzu výztuže 

 y pro ocel B500B = 10505 ( R )  fyd = 435 MPa
 y pro ocel B420B = 10425 ( V )  fyd = 348 MPa

Ztužující věnce mohou být namáhány i jinými silami – např. ztužu-
jící věnec pod pozednicí může být namáhán vodorovnou silou od 
krovu kolmou na věnec a pak je nutné věnec posoudit jako nosník 
namáhaný ohybem, který je vyvolán jednotlivými vodorovnými 
silami. Při tomto statickém posouzení pro určení účinné výšky prů-
řezu je rozhodující šířka věnce, délka nosníku je pak vzdálenost 
zakotvení věnce do příčných stěn. 

dimenzování zdiva 
Pevnost zdiva je daná kombinací jeho základních prvků (cihel a 
malty). Na konečnou únosnost stěny však nemá vliv jen pevnost 
zdiva, ale také geometrie stěny (hlavně výška, tloušťka), návrh de-
tailů v hlavě (koruně) stěny (uložení stropu) a v patě stěny (sokl, 
založení zdiva), ale také vlastní provedení zdiva – tj. správná pře-
vazba (tou je zajištěno roznášení zatížení), svislé styčné spáry na 
sraz (P+D) nebo promaltované  atd. 
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čsn 73 1101 - navrhování zděných konstrukcí 
Od března 2010 byla česká národní norma Navrhování zděných 
konstrukcí ČSN 73 1101 nahrazena normou evropskou ČSN EN 
1996. Proto statické údaje pro navrhování zděných konstrukcí 
v této Technické příručce jsou údaje jen podle evropské normy.  
Pokud je zapotřebí vyhledat charakteristiky zdiva potřebné pro 
statický výpočet podle již neplatné národní normy ČSN 731101 
jsou k dispozici statické tabulky na internetových stránkách -  
www.heluz.cz/ke-stazeni/statika.

tab 3. - Ukázka statické tabulky zdiva helUz
sti 44 broušená P 8
skupina zdicích prvků 3
malta celoplošné lepidlo lepidlo HELUZ pěna
charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 3,1 2,4 1,5
výpočtová pevnost Rd (MPa) 1,9 1,4 1,0
součinitel přetvárnosti α 1200 1500 700
sti 44 P 8
skupina zdicích prvků 3
malta M5 LM5 TREND
charakteristická pevnost zdiva fk (MPa) 2,8 2,2 2,1
výpočtová pevnost Rd (MPa) 1,2 1,0 -
součinitel přetvárnosti α 1000 1000 -

čsn en 1996 - navrhování zděných konstrukcí 
V části normy ČSN EN 1996-1-1 jsou uvedeny zásady pro navrhová-
ní zděných konstrukcí, v ČSN EN 1996-1-2 je postup, jak posoudit 
zděné konstrukce na účinky požáru a v normě ČSN EN 1996-3  jsou 
pak uvedeny zjednodušené metody výpočtů pro stavby menšího 
rozsahu (jednoduché objekty s výškou do 12 m a s rozpětím traktů 
do 7 m).  

technické termíny a pojmy
Zdicí prvky (cihly)

klasifikace zdicích prvků 
Pro potřeby navrhování zděných konstrukcí podle ČSN EN 1996 se 
zdicí prvky rozdělují do dvou kategorií a čtyř skupin. 

kategorie
Do kategorie I jsou zařazeny všechny zdicí prvky vyráběné firmou 
HELUZ. Do této kategorie patří cihly, u nichž pravděpodobnost, že 
se nedosáhne deklarované pevnosti v tlaku, je menší než 5 %. Dále 
to jsou takové zdicí prvky, kdy nesmí průměrná pevnost v tlaku 
být menší než deklarovaná pevnost výrobcem a zároveň nesmí být 
jednotlivé hodnoty pevnosti menší než 0,8násobek deklarované 
pevnosti (ve smyslu ČSN EN 771-1). 
Do kategorie II se pak obecně zařazují zdicí prvky, u kterých se před-
pokládá, že nesplní podmínku požadovanou u prvků kategorie I.

skupiny
Do skupin se zdicí prvky zařazují podle materiálu použitého k vý-
robě, podle způsobu děrování a podle podílu děrování k celkové 
ploše zdicího prvku. Zdicí bloky HELUZ se zařazují do skupin 1, 2, 3 
viz technické listy jednotlivých cihel.

Průměrná pevnost v tlaku zdicích prvků fu 
Průměrná pevnost v tlaku je výchozí pevností v tlaku, určuje se 
pevnostními zkouškami celých zdicích prvků podle ČSN EN 772-
1. Uvádí se v MPa (= N/mm2). Jde o deklarovanou pevnostní třídu 
cihel P8, P10, P15 apod. viz technické listy.

normalizovaná pevnost v tlaku zdicích prvků fb

Pevnost v tlaku zdicích prvků přepočtená na pevnost ekvivalentní-
ho zdicího prvku s šířkou 100 mm a výškou 100 mm v přirozeném 
stavu vlhkosti. Uvádí se v MPa.

druhy malt

návrhová malta pro zdění podle volby výrobce
Malta, pro niž výrobce volí složení a výrobní postup tak, aby byly 
zajištěny předepsané vlastnosti - např. malta v pytlích či silech 
(označována někdy též SMS – suchá maltová směs).

Předpisová malta pro zdění
Malta, která je vyráběná přímo na stavbě ve stanoveném poměru 
složek a jejíž vlastnosti se posuzují podle použitého poměru slo-
žek - např. 1 : 1 : 5, což je poměr objemových dílů cementu, vápna 
a písku.

Pevnost malty v tlaku fm 
Pevnost v tlaku malty pro zdění se stanoví podle ČSN EN 1015-11. 
Označení malt je např. M2,5; M5; M10, což je právě pevnost malty 
v tlaku v MPa. Označení LM5 je lehká malta s min. pevností 5 MPa 
(objemová hmotnost zatvrdlé malty 600-800 kg/m3).

Zdivo

charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk

Z hlediska navrhování je nejdůležitější vlastností zdiva jeho pev-
nost v tlaku kolmo k ložným spárám. Pevnost fk je stanovena podle 
výsledků zkoušek výrobce nebo výpočtem dle příslušných ustano-
vení normy ČSN EN 1996-1-1 a je uvedena v technických listech. 
Pro zdivo vyzděné na PU pěnu HELUZ není možné použít normový 
výpočet, hodnoty pevností zdiva v tlaku vychází pouze z provede-
ných zkoušek. 
Z provedených pevnostních zkoušek pro zdivo HELUZ bylo při po-
rovnávání výsledků pevnosti zdiva ze zkoušek a normovým výpo-
četním postupem ověřeno, že pevnost zdiva v tlaku vyzděného na 
lepidlo SB (malta pro tenké spáry s min. pevností 10 MPa, která se 
nanáší pouze na plochu jednotlivých cihelných žebírek) cca vzá-
jemně odpovídá.  Lepidlo se nanáší válcem SB v tl. min. 1 mm nebo 
se do něj cihly namáčí. Při jiném způsobu nanášení (např. malířský 
či jiný váleček) není možné deklarovat uvedené pevnosti zdiva. 
Na základě pevnostních zkoušek byl potvrzen nárůst pevnosti 
zdiva v tlaku o cca 30 % při vyzdění na celoplošné lepidlo sb c 
(celoplošná malta pro tenké spáry s min. pevností 10 MPa, která 
pokryje celou ložnou plochu - jak plochu žebírek, tak i dutiny mezi 
jednotlivými žebírky=voštinami).  Lepidlo SB C se nanáší pouze 
válcem SB C v tl. cca 3 mm (s jedinou výjimkou - u cihel 2in1 je 
možné lepidlo nanášet také pomocí zubového hladítka). Při jiném 
způsobu nanášení není možné deklarovat uvedené pevnosti zdi-
va. 
Naopak při vyzdění cihel na pěnu HELUZ (jednosložková polyure-
tanová pěna, která byla vyvinuta právě pro účely zdění) dochází k 
poklesu pevností, s porovnáním se zdivem vyzděným na celoploš-
né lepidlo téměř o 50 %. Rovněž tak, při použití jiných PUR pěn, 
není možné deklarovat uvedené pevnosti zdiva.
Hodnoty pevnosti zdiva fk jsou uvedeny v technických listech. 

návrhová pevnost zdiva v tlaku fd 
platí vztah      fd = fk/γm

kde 
 � γm - je dílčí součinitel vlastností materiálů a pro zdicí prvky  
HELUZ , nabývá hodnot

 y γM = 2,0 (vyzděno na návrhovou maltu)
 y γM = 2,2 (vyzděno na předpisovou maltu)
 y γM = 2,2 (při použití zjednodušených metod) 
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součinitel modulu pružnosti ke 
Slouží pro výpočet krátkodobého sečnového modulu pružnosti 
zdiva E, platí vztah      e= ke. fk. 
Součinitel modulu pružnosti KE  je uveden v technických listech. 

Pevnost zdiva ve smyku fvk

Pevnost zdiva ve smyku je závislá hlavně na soudržnosti malty se 
zdicím prvkem (tzv. počáteční pevnost zdiva ve smyku fvk0) a na 
velikosti tlakového napětí – viz ČSN EN 1996-1-1 kapitola 3.6.2. 
Pro zdivo se styčnými spárami maltou nevyplněnými - typu P+D 
(=pero a drážka) je třeba uvažovat vztah podle článku 4.

Počáteční pevnost zdiva ve smyku fvk0

Počáteční pevnost zdiva ve smyku (MPa) odpovídá také termínu 
přídržnosti v rovině styku cihly a malty ve smyslu ČSN EN 771-1. 
Hodnota počáteční pevnosti ve smyku pro cihly s cementovými po-
jivy je převzata z tabulky 3. 4. normy ČSN EN 1996-1-1, hodnoty zdi-
va spojeného PU pěnou HELUZ jsou uvedeny na základě zkoušek.
Počáteční pevnost zdiva ve smyku fvk0 je uvedena v technických 
listech. 

Pevnost zdiva v ohybu 
Rozlišuje se pevnost zdiva v ohybu fxk1 v rovině porušení rovnoběž-
né s ložnými spárami a pevnost zdiva v ohybu fxk2 v rovině porušení 
kolmé k ložným spárám. 
Firma HELUZ nemá k dispozici vlastní pevnostní zkoušky, pro zdivo 
vyzděné na cementové pojivo lze příslušné hodnoty převzít z ta-
bulky v kapitole 3.6.4. normy ČSN EN 1996-1. 

návrh a posouzení nosných stěn a pilířů 
navrhování stěn a pilířů s převládajícím tlakovým 
zatížením 
Únosnost zděné stěny (pilíře) je přímo úměrná průřezové ploše 
pilíře a pevnosti zdiva a klesá se zvětšující se štíhlostí stěny (pilíře) 
a výstředností tlakové (normálové) síly.  
Posoudí se, zda platí podmínka:

nrd ≥ned

kde 
 � nrd - návrhová únosnost (v hlavě, v patě a uprostřed stěny)
 � ned  - je skutečné návrhové zatížení, které na posuzovanou stě-
nu (pilíř) působí

Pro projektanty nabízíme pro navrhování a posouzení únosností 
stěn a pilířů program helUZ stěna_pilíř, který je volně ke staže-
ní na www.heluz.cz/ke-stazeni/statika. Jde o ideální pomůcku 
při navrhování zdiva HELUZ – podle zadané tloušťky a typu zdiva 
jsou programem interaktivně nabízeny typy cihel, způsob zdění  
a z toho vyplývající materiálové charakteristiky zdiva. 
Do tohoto programu je třeba zadávat normálovou sílu a ohybový 
moment na základě statického výpočtu (na velikost ohybového 
momentu má kromě excentricity normálové síly vliv i tuhost styč-
níků – uspořádání stěn a spolupůsobení stropní desky). 
Pokud není k dispozici statický výpočet, doporučujeme pou-
žít při statickém návrhu zvláště u jednopodlažních staveb nebo  
u posledních stropů v místě tzv. atikového styčníku, výpočet podle 
zjednodušených metod, podle normy ČSN EN 1996-3. 
Při splnění vstupních podmínek (geometrie objektu, počet podla-
ží, zatížení,…) lze jednoduchými vztahy spočítat zmenšující souči-
nitel Φ, kterým se zavádí do výpočtu únosnosti zdiva vliv výstřed-
nosti od svislého i vodorovného zatížení, včetně vlivu imperfekcí 

a účinků dotvarování. Platí vztah, že návrhová únosnosti stěny NRd  
se spočte ze vztahu: 

nrd = Φs . b . t . fd

kde 
 � t  - je tloušťka stěny (m), která přenáší zatížení (např. v místě 
uložení stropu je proto třeba odečíst šířku tepelné izolace)

 � b - je délka stěny, pilíře (m)
 � fd - je návrhová hodnota pevnosti zdiva v tlaku (MPa)

 y fd = fk/γM = fk/2,2
 � Φs – je zmenšující součinitel, který se definuje vztahem 

 y pro vnitřní stěny 
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V příloze A normy ČSN EN 1996-3 je uveden ještě jednodušší po-
stup ověřování ztužení a stability u budov do 3 podlaží s omeze-
ním štíhlostního poměru stěn λ max. hodnotou 21.
V tom případě návrhová únosnosti stěny NRd  je rovna:

nrd = ca . b . t . fd             

kde 
 � cA je zmenšující součinitel, který závisí na štíhlostním poměru λ 

 y cA = 0,50 pro λ = hef / tef ≤ 18             
 y cA = 0,36 pro 18 < hef / tef ≤ 21           

kde 
 � tef - je účinná tloušťka stěny
 � hef  - je vzpěrná výška stěny (pilíře), která se stanovuje s přihléd-
nutím k poměrným tuhostem stěny a stropu. 

 � h  - je světlá výška stěny (pilíře)
 y pokud je stropní konstrukce tuhá ve své rovině,  

lze zjednodušeně uvažovat  hef = h
 y v případě netuhé stropní konstrukce 

 – u objektu s několika trakty hef = 1,25. h 
 – u objektu s jedním traktem hef = 1,5. h 

 y není-li stěna ve zhlaví (koruně) opřena  hef = 2,0. h

Z hlediska posouzení stěn na mezní stav použitelnosti pak jako 
pomůcka pro ověření správného návrhu může být norma ČSN EN 
1996-1-1 příloha F, která stanoví mezní hodnoty poměrů – výšky 
ku tloušťce a délky ku tloušťce stěn.  

Únosnost zdiva v soustředěném tlaku
Na zděné stěny mohou být také přímo uloženy stropní trámy nebo 
průvlaky. Je potřeba tedy ještě posoudit, zda je zdivo schopno pře-
nést reakci od tohoto stropního trámu nebo průvlaku.
Posoudí se, zda platí podmínka:
nrdc ≥ nedc

kde 
 � NRdc - únosnost zdiva v soustředěném zatížení 
 � NEdc - je skutečné návrhové zatížení stěny, které je rovno reakci 
stropního trámu a tak odpovídá posouvající síle VEd. Zatížení stě-
ny tedy je rovno NEdc = VEd
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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. 

a)
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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

b)

h/t

L/t

d)

c)
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 � V případě požárního zatížení je limitní štíhlost stěn  
λ = hef / tef ≤ 40.            

kritéria při normovém požárním namáhání
r – nosnost
Je schopnost prvku konstrukce odolávat po  určitou dobu půso-
bení požáru na jeden nebo více povrchů při specifikovaném me-
chanickém zatížení, bez jakékoliv ztráty konstrukční stability. Kri-
térium je považováno za  splněné tehdy, jestliže funkce nosnosti 
zůstane zachována po dobu požadované požární odolnosti.

e – celistvost
Je schopnost prvku s dělicí funkcí odolávat působení požáru pou-
ze z jedné strany, bez přenosu požáru na neexponovanou stranu 
v  důsledku průniku plamenů nebo horkých plynů. Kritérium je 
považováno za splněné tehdy, jestliže průměrná teplota na stra-
ně odvrácené od požáru nestoupne o více než 140 °K a maximální 
nárůst teploty v žádném bodě tohoto povrchu nepřekročí 180 °K.

i – izolace
Je schopnost konstrukčního prvku odolávat působení požáru 
pouze z jedné strany, bez přenosu požáru v důsledku významné-
ho přestupu tepla z exponované strany na neexponovanou stranu. 
Přestup má být omezen tak, aby se nevznítila ani neexponovaná 
strana, ani jakýkoliv materiál v  její blízkosti. Prvek má rovněž vy-
tvářet tepelnou bariéru, schopnou chránit osoby v  její blízkosti. 
Kritérium je považováno za  splněné tehdy, jestliže je zabráněno 
průniku plamenů a horkých plynů stavební konstrukcí.
Kritéria požární odolnosti se pro posuzovanou konstrukci obvykle 
uvádějí zkratkou např. REI 180. REI jsou splněná kritéria, číselný údaj 
udává kolik minut posuzovaná konstrukce daná kritéria splňuje.

třídy požární odolnosti
Klasifikační třídy se vyjadřují v minutách s použitím z těchto hod-
not: 15, 30, 45, 60 ,90, 120, 180, 240 nebo 360.

třídění konstrukčních částí dP1, dP2 a dP3
dP1 – tyto konstrukční části nezvyšují v požadované době požární 
odolnosti intenzitu požáru za  specifických podmínek podle ČSN 
73 0810.
dP2 – tyto konstrukční části nezvyšují v  požadované době po-
žární odolnosti intenzitu požáru za specifických podmínek podle  
ČSN 73 0810, které jsou odlišné od DP1.
dP3 – tyto konstrukční části zvyšují v požadované době požární 
odolnosti intenzitu požáru; zahrnují podstatné složky konstrukcí, 
které nesplňují požadavky na konstrukce druhu DP1 a DP2.

třída reakce na oheň
Toto označení  nahradilo dřívější pojem „Stupeň hořlavosti“, jde o 
odezvu výrobku za určených podmínek, příspěvkem vlastního roz-
kladu k rozvoji ohně, kterému je vystaven.
Cihlářské a betonářské výrobky (cihelný střep, beton, ocel) jsou za-
tříděny podle reakce na oheň do třídy A1 nehořlavé.

Požární odolnost stěn vyzděných na PU pěnu 
helUz
Požární odolnost stěn vyzděných na polyuretanovou pěnu HELUZ 
lze uvádět pouze na základě zkoušek. Společnost HELUZ vyzkou-
šela v  akreditované laboratoři PAVÚS nosnou stěnu zhotovenou  
z broušených cihel HELUZ 24 a nenosnou stěnu z broušených cihel 
HELUZ 11,5. Na základě provedených zkoušek je požární odolnost 
oboustranně omítnutého zdiva: 

 � tloušťky 240 mm až 500 mm REI 120 DP1
 � pro nenosné stěny tlouštěk 115 mm až 200 mm EI 60 DP1.

Požární odolnost stěn z cihelných bloků helUz 
family 2in1
Cihly HELUZ FAMILY 2in1 jsou cihly s integrovaným samozhášivým 
expandovaným polystyrénem. Na základě zkoušek je u těchto ci-
hel třída reakce na oheň B–s1, d0. Z výsledků zkoušek by se tyto 
cihly mohly zařadit do  třídy A2, ale podle výkladu technických 
norem není v cihlách polystyrén rozptýlen rovnoměrně, tudíž jsou 
tyto cihly zařazeny do třídy B. Provedené zkoušky prokázaly, že při 
reakci cihel HELUZ FAMILY 2in1 s ohněm nedochází ke zvyšování 
rozvoje požáru, nadměrné produkci kouře a nedochází k odkapá-
vání polystyrénu ani šíření plamene po povrchu.
Požární odolnost oboustranně omítnuté stěny z  cihel HELUZ  
FAMILY 2in1 byla stanovena zkouškou pro tloušťku stěny 380 mm, 
vyzděnou na  celoplošnou tenkovrstvou maltu. Na  základě vý-
sledků je požární odolnost oboustranně omítnutých stěn z cihel  
HELUZ FAMILY 2in1 tloušťky 380 mm až 500 mm REI 90, podle 
striktního výkladu norem doplněných o  zatřídění konstrukčních 
částí pak REI 30 DP1, REI 90 DP3.

čsn en 1998 - navrhování konstrukcí odolných 
proti zemětřesení
Ačkoliv v České republice se do roku 2010 stavební konstrukce po-
suzovaly na vliv seismicity jen zřídka, podle evropských norem by 
se každá konstrukce, stejně jako na účinky požáru měla navrhnout 
také na účinky zemětřesení. Pro účely posouzení v ČR většinou po-
stačí zatřídění do seismických oblastí a podle toho dodržení urči-
tých pravidel.
V ČR se vyskytují tři typy seismických oblastí (viz mapa v normě). V 
oblastech s velmi malOU seiZmicitOU (ag.S=agR.γI.S  ≤  0,05 g) 
odpovídá cca 60 % území České republiky (pro většinu staveb cca 
oblasti, kde špičkové zrychlení agR ≤ 0,035 g).  V případech oblastí 
s velmi malou seismicitou nemusí být podle odstavce 3.2.1. do-
držována ustanovení normy čsn en 1998-1.
V oblastech s malOU seismicitOU podle odstavce 3.2.1.  
(ag.S=agR.γI.S  ≤  0,1 g) pak je třeba dodržet zjednodušené způso-
by seizmického návrhu – např. dodržení zvláštních pravidel pro 
betonové, ocelové, ocelobetonové, dřevěné a zděné stavby. Podle 
normy ČSN EN 1998-1 _ změna Z2 vydaná v červenci 2010 pak je 
předepsána pro oblasti s velmi malou a malou seismicitou mini-
mální pevnost zdicích prvků stanovených podle normy ČSN EN 
772-1 Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnos-
ti a tlaku (článek 9.2.2. včetně národní přílohy NA. 2.42).
Takže minimální pevnost zdicích prvků v tlaku je předepsána

 � fb,min =2,5 MPa, této podmínce vyhovují všechny cihly z výrobní-
ho sortimentu HELUZ.  

Pro oblasti s větší seismicitOU podle téhož ustanovení pak je 
předepsána minimální pevnost: 

 � fb,min =5,0 MPa – pevnost zdicích prvků v tlaku kolmo k ložné 
ploše

 � fbh,min =1,0 MPa – pevnost zdicích prvků v tlaku rovnoběžně 
s ložnou plochou (v rovině stěny)

Všechny cihly z výrobního sortimentu HELUZ mají min. deklarova-
nou pevnost P8 (fb=8,0 MPa), pevnost zdicích prvků v tlaku rovno-
běžně s ložnou plochou (kolmo na pera) pak má u našich výrobků 
cca 15 -25 % pevnosti v tlaku kolmo na ložnou plochu, takže také 
tomuto kritériu vyhovují všechny cihly HELUZ.  


