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technické infOrmace
statika

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. 


