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U W E  S TA R O S S E K

V článku je navržena definice termínů odolnost proti zhrou-
cení a robustnost. Na základě analýzy nedostatků součas-
ných metod navrhování konstrukcí je navržen pragmatický 
přístup k navrhovaní nosných konstrukcí staveb odolných proti 
zhroucení a je taktéž uveden soubor kritérií návrhu konstrukce. 
Jsou porovnávány různé přístupy založené na předpokladu 
nebo prevenci vzniku místních defektů. Dále je srovnávána 
metoda alternativních drah zatížení s metodou rozdělení na 
sekce z hlediska vhodnosti pro různé typy staveb a konstrukční 
záměry.
Definitions for the terms collapse resistance and robustness 
are proposed. Based on an analysis of the shortcomings of 
current design methods, a pragmatic approach for designing 
against progressive collapse is suggested and a set of design 
criteria is presented. Design strategies based on preventing or 
persuming local failure are compared. Furthermore, the alter-
nate-load-paths approach is compared with the compartmen-
talization approach concerning their applicability to different 
types of structures and design objectives. 

Od 11. září 2001 byl výzkum náhlého zhroucení konstrukcí znač-
ně zintenzívněn, což je patrné z mnoha nedávných konferencí 
[1, 2, 3, 4]. Výzkum však doposud nepřinesl jednotný soubor 
termínů a postupů, a projektanti nemají pro svoji praxi dostatek 
vodítek. V tomto článku se pokusíme s těmito nedostatky a po-
třebami vypořádat.

Termín robustnost je v publikacích a diskuzích týkajících se 
náhlého zhroucení pravidelně používán. Používá se však různým 
způsobem a ohledně jeho přesného významu nepanuje shoda 
[4]. V následujících dvou oddílech textu jsou uvedeny dvě defi-
nice, které se zdají být prospěšné pro pojednání o postupech 
navrhování konstrukcí.

R O B U S T N O S T

Navrhujeme definovat termín robustnost jako necitlivost k vzni-
ku místních defektů, přičemž veličiny „necitlivost“ a „místní 
defekt“ budou kvantifikovány v rámci účelů daného návrhu tvo-
řících součást návrhových kritérií (vysvětleno dále). Robustnost 
je vlastností samotné konstrukce a není závislá na možných pří-
činách vzniku počátečních místních defektů. Tato definice kon-
trastuje s širší definicí robustnosti, jak je uvedena např. v návrhu 
Eurokódu 1 [5], která obsahuje i možné příčiny prvotních defek-
tů a velmi se blíží termínu odolnost proti zhroucení, kterou 
definujeme v následující části. 

O D O L N O S T  P R OT I  Z H R O U C E N Í

Navrhujeme definovat termín odolnost proti zhroucení jako 
necitlivost vůči náhodným okolnostem, jež představují málo 
pravděpodobné události a nepředvídatelné nehody. Náhodné 
okolnosti budou opět kvantifikovány v rámci účelů návrhu. Odol-

nost proti zhroucení je vlastnost, kterou ovlivňují nejrůznější fak-
tory včetně základních rysů konstrukce a možných příčin vzni-
ku počátečního defektu. Důležitý je zejména konstrukční sys-
tém budovy. Možnosti návrhů by však byly neúnosně omezeny, 
kdybychom mohli stavět pouze zcela robustní konsrukce. Tako-
vá omezení nejsou nutná, protože stavbu, která je konstrukčně 
náchylná ke zhroucení, lze zabezpečit jinými způsoby, jako např. 
obzvlášť bezpečným návrhem klíčových prvků. Odolnost proti 
zhroucení taktéž nebývá požadavkem u všech staveb.

N E P Ř I M Ě Ř E N O S T  S O U Č A S N Ý C H  M E T O D  N ÁV R H U

Soubor moderních pravidel a postupů návrhu a verifikace je zalo-
žen na teorii spolehlivosti. Chování a odolnost jsou determino-
vány statisticky na základě empirických údajů. Zvolíme-li přípust-
nou pravděpodobnost vzniku defektu, můžeme pomocí prav-
děpodobnostních metod vypočítat hodnoty chování a odolnos-
ti pro daný návrh. Přístup je založen na matematicky propraco-
vaných a zdánlivě pevných základech. V návrhových normách je 
vyjádřen dílčími bezpečnostními faktory a mnoha kombinační-
mi schématy zatížení. Přestože praktické uplatnění těchto pravi-
del je často zdlouhavé a těžkopádné, může se projektant utěšo-
vat myšlenkou, že na základě matematické metody došel k jed-
notně stanovené míře bezpečnosti. Ukazuje se, že tento systém 
není schopen určit možnosti náhlého zhroucení a odpovídajícím 
způsobem se s tímto problémem vypořádat [6, 7].

Prvním důvodem je fakt, že současná pravidla projektová-
ní jsou založena na předpokladu vzniku místního, ne však cel-
kového defektu. Tomu odpovídají i používané vztahy definova-
né a aplikované pouze na místní úrovni (síly působící v prvcích 
příčného řezu nebo stabilita jednotlivých konstrukčních prvků). 
Podobně i bezpečnost celé konstrukce je počítána pouze na 
lokální úrovni. Celková bezpečnost, tj. bezpečnost proti zhrouce-
ní celého systému nebo jeho velké části, je potom nejen funk-
cí míry bezpečnosti všech prvků vůči vzniku místního defektu, 
ale i funkcí reakce systému na vznik místního defektu. Druhý vliv 
je však často opomíjen. Na místní defekt budou různé systémy 
reagovat různým způsobem. Proto obecně neplatí fundamen-
tální předpoklad, že konzistentní míry bezpečnosti konstrukční-
ho systému dosáhneme prostřednictvím odpovídající míry bez-
pečnosti jeho jednotlivých prvků. Pokud tyto metody uplatníme 
na nerobustní konstrukce, vytvoříme projekty s nedostatečnou 
mírou bezpečnosti. V současné době neexistují žádná deter-
ministická pravidla projektování, která by tento problém řešila. 
Navrhování založené na pravděpodobnostních metodách neplní 
svůj účel zejména ve smyslu jednotného systému zajištění bez-
pečnosti. Přestože tento fakt je dobře známý teoretikům zabý-
vajícím se spolehlivostí, mnoho projektantů z praxe o něm prav-
děpodobně vůbec neví.

Druhým nedostatkem současných metod projektování je to, 
že neberou v úvahu málo pravděpodobné události a nepředví-
datelné nehody. Toto zjednodušení je však v rámci pravděpo-
dobnostního pojetí projektantské činnosti nevyhnutelné, proto-

T O P I C



T É M A

4 B E T O N  •  T E C H N O L O G I E  •  K O N S T R U K C E  •  S A N A C E    3 / 2 0 0 7

T O P I C

že statistické údaje odvozené ze zkušenosti a pozorování jsou 
nedostupné. Zjednodušení je ale nepřípustné u nerobustních 
staveb, což vyplývá z prvního důvodu uvedeného výše. Máme 
na mysli struktury, u nichž převládá postupné přenášení zátěže, 
např. výškové budovy. Z teoretických důvodů považujme prav-
děpodobnost počátečního defektu za statisticky nezávislou veli-
činu tvořenou součtem pravděpodobností defektů všech kon-
strukčních prvků, tedy jednotlivých podlaží budovy, pokud před-
pokládáme, že díky silám vznikajícím při nárazu se zhrouce-
ní uvede do pohybu defektem kteréhokoliv podlaží. Je-li počet 
prvků dostatečně vysoký (zjednodušeně řečeno – je-li útoku 
vystavena rozsáhlá oblast), mohou i velmi nízké pravděpodob-
nosti místního defektu mít za následek pravděpodobnost cel-
kového defektu dostatečně vysokou na to, abychom ji zača-
li brát vážně. Totéž platí i v případě, že existuje vzájemný vztah 
mezi pravděpodobnostmi vzniku počátečního defektu (což je 
velmi časté). 

Třetím problémem současných metod projektování je to, že 
pro fundamentální pravděpodobnostní koncept je nutné speci-
fikovat přijatelnou míru pravděpodobnosti vzniku defektu. Cílové 
pravděpodobnosti vzniku defektů jsou v probabilistických před-
pisech zpravidla odvozeny z kalibrací předchozích deterministic-
kých pravidel. Z toho důvodu nevzniká při použití těchto metod 
návrhu potřeba společenského konsenzu. Vzhledem k extrémní 
výši ztrát v důsledku náhlého zhroucení budov by však mohlo 
být obtížné dosáhnout skutečného a informacemi podloženého 
společenského konsenzu ohledně číselné hodnoty přípustné 
pravděpodobnosti takovéto události. Jedná se o problém určité-
ho typu rizika, které lze vyjádřit poměrem „nízká pravděpodob-
nost / vysoké následky“ [8].

M O Ž N Á  Z L E P Š E N Í  S O U Č A S N Ý C H  N ÁV R H O V Ý C H  M E T O D 
První problém zmíněný v předcházející části není součástí teorie 
spolehlivosti, ale vyplývá z praktických omezení, která se ukazují 
při aplikaci této teorie na vlastní konstrukční systémy. Pro určení 
celkové bezpečnosti systému je nutné vzít v úvahu reakci systé-
mu na vznik místního defektu. V rámci současných návrhových 
metod bychom mohli tento vliv započítat zavedením dodateč-
ného dílčího faktoru bezpečnosti ve vztazích na straně odolnosti. 
Tento faktor by měl u robustních staveb hodnotu jedna, u nero-
bustních staveb hodnotu menší než jedna. Ustanovení v někte-
rých předpisech jsou ve skutečnosti rovnocenná tomuto řešení. 
V daném případě se však snížení hodnoty odolnosti nerobust-
ních konstrukcí zakládá spíše na odhadu než na důkladné analý-
ze. Redukční faktor by musel být stanoven na základě paramet-
rické analýzy veškerých druhů konstrukčních systémů uvedených 
v daných návrhových pravidlech. Další možností by bylo provést 
kompletní pravděpodobnostní analýzu dané návrhové situace.

V obou případech je nutné brát v úvahu reakci systému kon-
strukce na vznik místního defektu, která zahrnuje deformace 
a posunutí většího rozsahu, oddělení konstrukčních prvků, nára-
zy padajících prvků do jiných konstrukčních prvků a další druhy 
interakcí vyžadující zcela nelineární dynamickou analýzu včetně 
zohlednění historie zatížení. K těmto obtížím se navíc přidružu-
je nutnost uvažovat o mnoha různých variantách vzniku počá-
tečního defektu. V důsledku nelineárních závislostí, které se zde 
objevují, mohou navíc drobné chyby předpokladů modelová-
ní způsobit značné odchylky výsledku výpočtu. Nesmírně obtíž-
ná je i deterministická analýza reakce systému na vznik lokální-

ho defektu. Při stochastické analýze celkové bezpečnosti by se 
obtíže znásobily o další dimenze, a proto je tento postup prav-
děpodobně mimo rámec současných analytických možností – 
alespoň pokud očekáváme přesný výpočet obecného redukční-
ho faktoru nebo exaktní analýzu dané návrhové situace. Analý-
za reakce systému na vznik lokálních defektů, ať již determinis-
tická nebo stochastická, by však mohla poskytnout kvalitativní 
ukazatele stupně robustnosti určitých typů konstrukčních systé-
mů nebo konkrétní stavby.

Druhý a třetí z problémů nastíněných v předcházející časti 
podstatným způsobem zpochybňují ryze pravděpodobnost-
ní přístup k projektu. Pokud se nízká pravděpodobnost vzni-
ku lokálních defektů sčítá s vysokou pravděpodobností celko-
vého defektu, je třeba znát jejich kvantitativní vyjádření. Stejně 
tak pokud nelze dosáhnout společenského konsensu hodnoty 
pravděpodobnosti katastrofické události, chybí nám další základ-
ní položka stochastického výpočtu.

K O N C E P C E  N ÁV R H U

Z výše uvedeného plyne, že nedostatky současně používaných 
metod návrhu lze částečně překonat pomocí teorie spolehlivosti. 
Možné způsoby zlepšení ještě nejsou zcela prozkoumány a vy-
užity a v budoucnu nemusí dostačovat vyvíjejícím se požadav-
kům. Přesto však potřebujeme mít určitá vodítka pro navrhování 
konstrukcí, které budou odolné proti zhroucení a málo citlivé na 
náhodné okolnosti. Z těchto důvodů navrhujeme dočasně pou-
žít následujícího pragmatického přístupu.

Na jedné straně používáme návrhové metody tak, jak jsou 
popsány v současných souborech pravidel, tj. normách. Zakláda-
jí se na teorii spolehlivosti vyjádřené pomocí dílčích faktorů bez-
pečnosti a kombinačními schématy zatížení. S ohledem na výše 
uvedené nedůslednosti bychom mohli namítnout, že stanovený 
počet kombinací zatížení by se měl snížit, protože vzhledem ke 
skutečně dosažitelné přesnosti je poněkud přehnaný.

Na druhou stranu jsou přijímána dodatečná opatření, která se 
týkají zejména odolnosti proti zhroucení. Postup je podrobněji 
popsán v následující části. Nezakládá se zcela na teorii spoleh-
livosti, ale spíše na posouzení a rozhodovacím procesu. Kon-
strukční analýza je prováděna deterministickou metodou.

K R I T É R I A  N ÁV R H U

Při hodnocení návrhu stavební konstrukce z hlediska odolnosti 
vůči zhroucení jsou důležitá následující kritéria:
• požadavky
• cíle návrhu
• strategie návrhu
• verifikační postupy

Nejprve je třeba objasnit požadavky, zejména otázku, zda je 
odolnost vůči zhroucení vůbec vyžadována. Nutnost této odol-
nosti závisí na významu stavební konstrukce vzhledem k ná-
sledkům zhroucení včetně přímých hmotných i nehmotných 
ztrát, ale i vzhledem k nepřímým účinkům, např. možnosti 
poškození infrastruktury či civilní a národní obrany. Dalším kri-
tériem pro určení požadavku je stupeň vystavení nebezpečí 
válečného konfliktu, zlovolných činů a národních katastrof. Míra 
takovéto vystavenosti nebezpečí je poměrně vysoká u veřej-
ných budov, větších mostů a dalších důležitých staveb. Pokud 
je odolnost proti zhroucení považována za nezbytnou vlastnost 
stavby, je třeba specifikovat následující cíle návrhu:
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a) předpokládatelná závažnost nahodilých okolností,
b) předpokládatelný rozsah počátečního místního defektu,
c) přijatelná míra postupu zhroucení stavby,
d) přijatelná míra poškození zbývajících struktur stavby,
e) přijatelné bezpečnostní faktory a kombinace zátěže.

Cíle návrhu uvedené pod body b), c) a d) lze použít pro testo-
vání robustnosti, cíle a), c) a d) pro testování odolnosti proti 
zhroucení podle definic uvedených výše. Následující strategie 
návrhu, jejichž cílem je prevence náhlého zhroucení, jsou uvá-
děny v literatuře a alespoň zčásti si již našly cestu i do norem 
a postupů navrhování konstrukcí:
a) vysoká míra zabezpečení proti vzniku místního defektu

- specifická lokální odolnost klíčových prvků (přímý návrh)
- nekonstrukční ochranná opatření (řízení událostí)

b) návrh orientovaný na případ zatížení typu „místní defekt“ 
(přímý návrh)
- alternativní dráhy zatížení
- izolace rozdělením na úseky

c) preskriptivní pravidla návrhu (nepřímý návrh)
Uvedené strategie návrhu jsou detailněji popsány v [7, 9, 10]. 

Předpokládatelnou závažnost nahodilých okolností (cíl návrhu 
a) je nutné specifikovat pouze v případě použití strategie „vyso-
ké míry zabezpečení proti vzniku místního defektu“. Vytváře-
ní předpovědí odezvy stavební konstrukce na vznik místního 
defektu vyžaduje vhodné verifikační postupy. Je navrhová-
no použít deterministickou konstrukční analýzu, která by měla 
být co nejpřesnější a měly být vzaty v úvahu veškeré možné 
významné scénáře [7, 9, 10]. Vhodná volba spouštěcích událostí 
a případná zjednodušená metoda analýzy značně závisí na řeše-
né stavební konstrukci a vyžaduje i poctivou inženýrskou práci 
[6, 11]. Bylo by velmi užitečné vyvinout, ohodnotit a kodifikovat 
nějakou jednodušší, ale přijatelnou metodu verifikace. 

Výše uvedená kritéria návrhu jsou v dnešní době v normách 
a předpisech řešena pouze částečně. Pokud však použitelná kri-
téria návrhu nejsou k dispozici v kodifikované formě nebo je 
nelze odvodit ze základních principů a teorie spolehlivosti, měly 
by se na nich dohodnout smluvní a další ovlivněné strany, popří-
padě by měly být stanoveny stavebními úřady.

Předpokládáme, že na základě primárních principů a teorie 
spolehlivosti lze kritéria návrhu vyvinout pouze částečně. Znač-
ně obtížná bude zejména kvantifikace předpokládatelné závaž-
nosti nahodilých okolností ve vztahu k nízké pravděpodobnos-
ti a nepředvídatelným událostem, jako je nebezpečí válečné-
ho konfliktu, zlovolných činů a lidského selhání. Přijatelnou míru 
postupu zhroucení lze stanovit na základě poměru nákladů 
a užitku, což však může být velmi sporné, pokud máme zapo-
čítat i lidské životy. Proces posouzení a rozhodování bude proto 
nevyhnutelný. Na druhou stranu, rozhodnutí, která je třeba uči-
nit jsou velmi transparentní. 

V kritériích návrhu Mostu Konfederace v Kanadě byla stano-
vena přijatelná míra postupu zhroucení ekvivalentní asi 700 m 
z celkové délky 12 910 m [6, 11]. Jediné další alternativy jsou – 
vůbec se rizikem náhlého zhroucení nezabývat, nebo se celého 
projektu zříci. Tyto tři možnosti jsou zřejmé i naprostému laiko-
vi. Společenský konsenzus nebo administrativní či politická roz-
hodnutí jsou proto snazší v porovnání s volbou abstraktní veli-
činy, jako např. index bezpečnosti β – a to i v případě, že roz-
hodnutí nebo konsenzus rozhodnou, že se jisté stavby stavět 
vůbec nebudou.

V Z N I K  M Í S T N Í C H  D E F E K T Ů :  P R E V E N C E  N E B O 
P Ř E D P O K L A D ? 
Strategie navrhování má možnost pokusit se vzniku počáteč-
ních defektů předcházet, nebo s nimi v návrhu počítat. Chceme-
li dosáhnout odolnosti vůči zhroucení prostřednictvím prevence 
vzniku místních defektů, použijeme metodu návrhu pro „spe-
cifickou místní odolnost“ a „nekonstrukční ochranná opatření“. 
Cílem těchto metod ovšem není větší robustnost stavby.

Předpokládáme-li však vznik lokálních defektů, můžeme 
postupovat metodou „alternativních drah zatížení“ a „izolace 
rozdělením na sekce“, čímž se stavba stane robustnější a vznik-
lý kolaps je omezen na přijatelnou míru. Bezpečnost určitých 
klíčových prvků je ovšem také nutná a je třeba jí ověřit. Na roz-
díl od metody „vysoké míry zabezpečení proti vzniku lokálních 
defektů“ však tyto klíčové prvky určí inženýr prostřednictvím 
volby alternativních drah zatížení a umístěním hranic při děle-
ní na sekce, což mu dává určitou volnost, jejíž rozsah závisí na 
cílech daného návrhu. Počet klíčových prvků se může relativ-
ně snížit, zejména pokud využijeme metodu rozdělení na sekce 
(další diskuze a zdůvodnění viz [7, 9, 10]).

Z uvedených důvodů jsou metody navrhování založené na 
předpokladu vzniku místních defektů vhodnější pro vysoce 
důležité stavby nebo pro stavby vystavené do značné míry 
nebezpečí. Pokud je takový návrh možný, přinášejí jmenované 
metody vysokou míru zabezpečení proti náhlému zhroucení při 
relativně nízkých dodatečných nákladech. Jsou navíc vhodnější 
i z hlediska spolehlivosti, protože jejich účinnost je méně závis-
lá na pravděpodobnosti selhání klíčových konstrukčních prvků 
a neurčitosti nahodilých okolností jsou zde zcela irelevantní.

N A D M Ě R N O S T  S TAV BY  O P R OT I  R O Z D Ě L E N Í  N A  S E K C E

Existence alternativních drah zatížení se nazývá stavební nad-
bytečnost, což znamená nadměrnost stavebních konstrukcí ve 
smyslu schopnosti nést zatížení. Chceme-li vznikající proces 
hroucení izolovat pomocí rozdělení na sekce, musíme hranice 
sekcí buď zesílit, nebo zde snížit kontinuálnost. Jinými slovy, hra-
nice sekcí musí být schopné buď přenést značné síly nebo znač-
né posunutí [9, 10]. 

Strategie rozdělení na sekce byla uplatněna při návrhu Mostu 
Konfederace v Kanadě [9, 10], včetně důsledku v oslabení kon-
tinuálnosti stavby. Zvolený přístup byl opodstatněn tím, že neby-
lo možné použít strategii alternativních drah přenosu zatížení. 
Tento model však může být vhodnější i v případě, že zatížení 
lze přenést po alternativních drahách. Kontinuálnost konstruk-
ce, která je pro vytvoření alternativních drah zatížení nezbytná, 
může navíc za určitých okolností postup hroucení spíše podpo-
řit. Pro tento názor hovoří mnohá očitá svědectví demoličních 
expertů a požárníků, kteří měli možnost zhroucení takových sta-
veb pozorovat [1, strana 2]. Jejich postřehy znějí věrohodně, a to 
zejména pokud uvážíme, že proces náhlého hroucení je pod-
míněn interakcí v rámci stavební konstrukce, kterou lze chápat 
jako jistý stupeň vzájemné propojenosti mezi jednotlivými sta-
vebními prvky.

Ve světle těchto úvah lze zřícení části výškové budovy Ronan 
Point, často citovaného příkladu náhlého zhroucení, interpreto-
vat různým způsobem. Po explozi plynu v jednom z hořejších 
podlaží se zhroutil jeden roh budovy v téměř celé výšce. Větší 
část budovy však zůstala nepoškozena. Tento konkrétní případ 
náhlého zhroucení podlažních panelů je většinou připisován 

T O P I C
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nedostatečnému propojení výztuží panelů. Předpokládáme-
li, že je třeba předejít celkovému zhroucení budovy, zdá se, že 
taková nedostatečná spojitost není vůbec na závadu, zejména 
uvažujeme-li o metodě rozdělení na sekce.

Po zhroucení budovy Ronan Point byly do souborů předpisů 
pro stavby začleněny požadavky na kontinuálnost ve formě pre-
skriptivních návrhových pravidel. Účelem těchto ustanovení bylo 
zvýšení robustnosti staveb. Přetíží-li se však výsledné alternativní 
dráhy zatížení, nelze daného cíle návrhu dosáhnut. 

V tomto kontextu jsou zajímavé postřehy v [12] týkající se pří-
padu zřícení Murrah Federal Building. Došlo-li k bezprostřední-
mu zničení pouze jediného sloupu (což je jedna z možností, 
o níž se ve zprávě uvažuje), polemizuje se o tom, že další dva 
přilehlé sloupy mohly být strženy pouze v důsledku vzájem-
né propojenosti padajících prvků stavební konstrukce (pokud 
výztuž byla kontinuální). Tento odhad podporuje i skutečnost, 
že proces hroucení se zastavil krátce poté, co došlo k narušení 
kontinuálnosti horní výztuže zasaženého nosníku. 

Ve dvou dalších případech bylo pravděpodobně zabráně-
no rozsáhlému rozšíření hroucení rozdělením stavby na sekce 
spolu s nespojitostí konstrukce. Jedná se o budovu Pentagonu 
a terminál letiště Charlese de Gaulla v Paříži. 

Budova Pentagonu sestává ze tří soustředných pětiúhelní-
kových budov, z nichž každá je rozdělena na pět sekcí vzá-
jemně oddělených dilatačními spoji. Náraz letadla do budovy 
v blízkosti dilatačního spoje zapříčinil pád několika sloupů po 
obou stranách spoje. Sekce, která byla nárazem zasažena více 
– po pravé straně spoje – se zřítila, avšak levá, méně zasaže-
ná strana zůstala stát (obr. 1). V případě vzájemného propojení 
mohlo dojít k rozvoji procesu hroucení, protože levá sekce byla 
také těžce poškozena a případná propojení by možná dodateč-
nou zátěž neunesla. K izolaci hroucení na druhé straně zasaže-
né sekce došlo díky pevným stavebním prvkům, které odolaly 
zátěži vyvolané zhroucením, a tím vytvořily hranici šíření kolap-
su a místo rozdělení sekcí.

Částečné zřícení terminálu letiště Charlese de Gaulla v Paříži 
bylo vyvoláno pádem části střechy v důsledku špatně odvede-
ných řemeslných prací a nedostatkům v návrhu. Postup hrouce-
ní se zastavil na dvou spojích, které oddělovaly bortící se sekci 

na obou stranách (obr. 2). Je jen málo pravděpodobné, že v pří-
padě vzájemného propojení konstrukce by sousední části byly 
schopné přenést síly vyvolané hroucením, protože trpěly stejný-
mi konstrukčními nedostatky.

Hodnota potenciálu spojitosti konstrukce by neměla být zpo-
chybňována. Kontinuálnost může mít i negativní dopad v pří-
padě, že nejsou vytvořeny dostatečně pevné alternativní dráhy 
zatížení schopné odolat silám, které se na ně díky spojitosti 
konstrukce přenášejí. Pokud není možnost vytvořit alternativní 
dráhy zatížení, nebo je tento postup příliš nákladný, je meto-
da „izolace rozdělením na sekce“ poměrně výhodná, příp. je 
možné spojitost konstrukce selektivně porušit. Tento přístup 
je také vhodný v případě, že alternativní dráhy zatížení (nebo 
prvky určené pro izolaci hroucení) jsou sice dostatečně pevné, 
ale odpovídající verifikace by byla obtížná nebo nepřesvědči-
vá [6, 11].

Metoda navrhování „alternativních drah zatížení“ je vhodná 
zejména tam, kde je třeba za každou cenu zabránit pádu sta-
vebních prvků nebo suti. To je pravidlem v případech, kdy by 
padající díly mohly zasáhnout klíčové prvky zbývající konstruk-
ce, protože navrhnout tyto prvky tak, aby odolaly síle nárazu je 
velmi obtížné. Tyto podmínky jsou běžné u nosných konstrukcí 
s převážně vertikálním uspořádáním, jako jsou výškové budovy, 
méně často je nalezneme u horizontálních staveb, např. mostů. 
Vhodnost srovnávaných metod navrhování proto závisí na typu 
stavební konstrukce a jejím prostorovém uspořádání.

Metoda alternativních drah zatížení vyžaduje jak zvýšení spoji-
tosti, tak i vyšší pevnost. Rozdělení na sekce lze dosáhnout sní-
žením spojitosti, nebo zvýšením pevnosti. Další rozdíly mezi 
těmito metodami se týkají prostorového rozložení jejich účin-
nosti v závislosti na rozsahu počátečního defektu a minimálním 
rozsahu zborcení. Metoda alternativních drah zatížení vede ke 
změnám v celém rozsahu nosné konstrukce a jejich účinnost 
klesá se zvyšujícím se rozsahem počátečního defektu. Proto 
je vhodnější pro počáteční defekty menšího rozměru, protože 
spolu s ním klesá i minimální rozsah zhroucení. 

Metoda rozdělení na sekce umožňuje oddělené, lokální 
změny, její účinnost je na rozsah počátečního defektu spíše 
necitlivá, proto je vhodná pro případy rozsáhlého počáteční-

Obr. 1  Částečné zhroucení budovy Pentagonu
Fig. 1  Partial collapse of the Pentagon Building

Obr. 2  Částečné zhroucení terminálu na letišti Charlese de Gaulla 
v Paříži

Fig. 2  Partial collapse of the Charles de Gaulle Airport Terminal, Paris
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ho defektu, minimální rozsah zhroucení je neměnný a relativ-
ně značný. 

Obě metody lze kombinovat. Pokud v rámci jednotlivých sekcí 
použijeme metodu alternativních drah zatížení, zvýší se robust-
nost stavby pro počáteční defekty většího i menšího rozsahu.

Z ÁV Ě R

Zjistili jsme, že k jasnějším definicím dospějeme, když od sebe 
odlišíme termíny robustnost a odolnost proti zhroucení, při-
čemž robustností rozumíme vlastnost stavební konstrukce 
samotné, zatímco termín odolnost proti zhroucení v sobě obsa-
huje i možné příčiny vzniku počátečního defektu. Pokud se jedná 
o náhlé zhroucení, musí být nerobustní stavby zvažovány speci-
fickým způsobem. Nutnost takového zvážení vyplývá ze zkoumá-
ní současných metod návrhu, které se zakládají na teorii spoleh-
livosti. Z důvodu fundamentálních obtíží a díky počtu a komplex-
nosti všech faktorů, které se objeví po vzniku počátečního defek-
tu, není ryze pravděpodobnostní přístup u reálných staveb pou-
žitelný. Proto byl navržen rámec pro pragmatický přístup, v němž 
jsou obvyklé návrhové postupy založené na pravděpodobnosti 

v tom smyslu, jak jsou popsány ve staveních předpisech, dopl-
něny o dodatečná hodnocení a zvláštní opatření s ohledem na 
proces náhlého zhroucení, konstrukční analýza je v těchto dodat-
cích prováděna deterministicky.

Popsaný přístup není v souladu s doporučeními uvedený-
mi v [5], podle nichž je u staveb vysoké třídy možných násled-
ků potřeba provést pouze ohodnocení rizik, které může být 
v nejlepším případě pouze doplněním, nikoliv však nahrazením 
postupu navrhování tak, jak je uvedeno v tomto článku. Teorie 
spolehlivosti však může hrát svou roli při podrobnějším srovná-
vání uvedených metod projektování a při určení některých kri-
térií návrhu, jako např. míra vystavenosti nebezpečí, předpoklá-
datelná závažnost nahodilých okolností a rozsah počátečního 
defektu nebo předpokládatelné faktory bezpečnosti. Tato a dal-
ší kritéria se však velmi obtížně kvantifikují a nakonec jsou pone-
chána úsudku. Míra závislosti takového úsudku a důležitost teo-
rie spolehlivosti jsou poměrně vysoké v případě strategie „vyso-
ké míry zabezpečení proti vzniku místního defektu“, méně už 
pro metodu „alternativních drah zatížení“ a zcela minimální při 
použití metody „izolace rozdělením na sekce“. Přesto je ovšem 
nutné stanovit další kritéria a provést určitá rozhodnutí.

Metoda alternativních drah zatížení a preskriptivní pravidla, 
která jsou na ní založena, by měla být používána s rozvahou. 
Působící síly by měly být určeny na základě nadměrné pevnos-
ti stavebních prvků použitých za účelem spojitosti stavební kon-
strukce a přenos sil by měl být zkoumán až do základů. Rozděle-
ní na sekce lze provést buď zesílením hraničních pásem jednot-
livých sekcí, nebo snížením propojenosti. U určitých konstruk-
cí je rozdělení na sekce vhodnější strategií prevence náhlého 
zhroucení – což je fakt, který obec stavebních inženýrů nechá-
vá téměř bez povšimnutí. Jedním z důvodů tohoto opomenutí 
může být to, že mezi termíny propojenosti nebo kontinuálnosti 
stavby, nadbytečnosti a robustnosti se intuitivně klade rovnítko, 
což je nevyslovený předpoklad, který je oprávněný přinejlepším 
jen u několika stavebních konstrukcí určitého typu.

Adekvátnost určité metody návrhu závisí na cíli projektu, na 
typu stavební konstrukce a jejím rozložení v prostoru. Mosty jsou 
zpravidla horizontální, budovy mohou být uspořádány horizon-
tálně i vertikálně. Nárazové zatížení vyvolané padajícími kom-
ponenty je důležitější u výškových budov, u mostů tak závažné 
není. Z tohoto důvodu se u těchto dvou typů konstrukcí liší i ná-
roky na zajištění spojitosti nosné konstrukce z důvodu zabráně-
ní vzniku rázového zatížení.
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