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Stabilizace vychýlené památkově chráněné 

historické zdi s  pilíři je zajímavý statický pro-

blém. Jedním ze způsobů efektivního zajištění 

takové konstrukce může být vertikální před-

pětí a  rozšíření základů s  využitím přepína-

cích lan. ❚ Stabilization of declined historic 

protected masonry wall with pillars is an 

interesting static problem. Vertical prestressing 

using strands and widening of the foundation 

can be the one of effective correction of this 

situation.

V  mnoha případech se statik setkává 

s nezbytností stabilizovat stěny či slou-

py objektů zděných z cihel nebo smí-

šeného zdiva, zejména těch, které se 

vychylují od  svislice. K  vychýlení do-

chází vlivem změny statického sché-

matu konstrukce či vlivem účinků vněj-

šího zatížení, příčinou bývají problémy 

v podloží objektu (promáčením podzá-

kladí vodou v důsledku porušených řa-

dů, nepříznivým vlivem vegetace apod.) 

[1]. Pokud se zjistí a  odstraní příčina 

poruchy, je možné dosáhnout účinné 

nápravy vyvozením svislé stabilizující sí-

ly pomocí předpětí.

PŘEDCHOZÍ  PODOBNÉ 

REKONSTRUKCE

Již v  minulé době se podařilo tímto 

způsobem úspěšně stabilizovat podél-

nou stěnu sto padesát let staré zámec-

ké jízdárny v Letovicích, severně od Br-

na, která se horním okrajem vychylo-

vala účinkem vodorovných sil střešní 

De l´Ormovy dřevěné skružové oblou-

kové konstrukce [2, 3, 6]. Obdobným 

způsobem byly staticky zajištěny ba-

rokní kolonáda s  pískovcovými slou-

py a klenbami [4] v areálu zámecké za-

hrady ve Vyškově, památkově chráně-

ná hlavní fasáda historického objektu 

radnice ve Vyškově [7] a  také železo-

betonové sloupy skladovací haly z še-

desátých let minulého století v  areálu 

cementárny v Mokré. 

HISTORICKÁ STĚNA S  BAROKNÍ 

BRÁNOU

Historická stěna s  barokní bránou 

do  zahrady areálu zámecké kolonády 

ve Vyškově pochází z  období baroka 

(1673); nelze však vyloučit, že někte-

ré detaily konstrukce jsou mladší. Jed-

ná se o cennou kulturní památku – ot-

vor brány, rámovaný bosáží, plastika 

na kladí brány a kovaná mříž tvoří ce-

lek zvláštní krásy. Bosáž a plastika jsou 

z pískovce.

Na  bránu navazuje zděná pilířová 

zeď, která je na pravé straně napojena 

na  památkově chráněný zahradní do-

mek a  vlevo na další stavbu. Ze  stra-

ny zahrady je zeď mezi pilíři zúžena 

a  opatřena půlválcovými nikami (vý-

klenky), zaklenutými konchami. Šířka 

zdi je v místě pilířů cca 810 mm, v mís-

tě výklenků cca 450  mm, výška pak 

4 950 mm. 

Základy zdi a  brány (tj. i  pod vstup-

ním otvorem) byly provedeny ze smí-

šeného zdiva (převažuje kámen, občas 

byla nalezena i cihla) na hliněnou mal-

tu. Byly uloženy do hloubky cca 0,7 až 

1,2  m; na  jedné straně byly vysazeny 

o cca 50 mm, na straně druhé se zá-

klad pod zdí nerozšiřoval. 

Vyklonění zdi a brány

Stav brány a zdi nebyl uspokojující. Již 

na  prvý pohled bylo zřejmé, že brá-

na i  zeď se vyklánějí z  vertikální rovi-

ny. Geodetickým měřením na místě sa-

mém bylo prokázáno, že výklon brány 

je značný – na výšku 4 950 mm to by-

lo cca 145 mm. Výklon brány, ovlivně-

ný problematickými základy a  těžkou, 

nesymetricky umístěnou pískovcovou 

plastikou na kladí brány, přispíval svo-

jí hmotností k  výklonu celé konstruk-

ce. Přepočtem bylo zjištěno, že výsled-

ná tlaková síla se nacházela mimo jád-

ro průřezu, takže zdivo zdi i brány bylo 

v úrovni terénu namáháno tahem – ta-

to skutečnost jen potvrzovala nedob-

rý stav památky (obr. 1). Nebylo mož-

né prokázat spolehlivost ani v základo-

vé spáře, ani v úložné spáře vlastní zdi 

na základ. 

Pokud se blíže zaměříme na  bránu, 

pak bylo možné po obou jejich bocích 

nalézt odtržení sloupů s  bosáží ode 

zdi. Bylo zřejmé, že tento stav nastal 

již před časem (ale až po nedávné ná-

ročné umělecko-historické rekonstruk-

ci), neboť spára byla již dříve vyplněna 

a byla celistvá. Před opravou se výplň 

znovu odtrhla, spára se znovu rozšířila 

a v dolní části se na vykloněné straně 

rozevřela u jednoho sloupu šikmá trhli-

na a došlo k drcení staré výplně (obr. 2).

Nelze též opomenout, že okolní terén 

je relativně otevřený, takže účinek spo-

lečného tlaku a sání větru na zeď, kte-

rá je s bránou spojena, vyvolával oba-

vy ze zřícení zdi. Přepočet zdi na ohyb 

od  větru, uvážil-li se stav jejího zdi-

va, dále především náklon, výška, plo-

cha a oslabené průřezy, vedl k závěru, 

že opravu nelze odkládat a  je dokon-

ce nutné nakloněnou bránu do  doby 

opravy podepřít (obr. 3).

Základy 

Všeobecný stav základů nebyl příliš 

dobrý, navíc byly narušeny u  rozvadě-

čů, umístěných ve zdi. To vyvolalo svis-

lé trhliny zdi, jasně viditelné na  ploše 

zdi. Stávající základový pás byl prove-

den z cihelného zdiva prakticky ve stej-

né šířce, jako vlastní zeď. Bylo zřejmé, 

že byl kdysi navržen pouze konstruk-

tivně a  s  přihlédnutím k  malému svis-

lému zatížení. Dlouhodobé stabilitě ne-

byla v  době výstavby věnována po-

zornost, což je do  jisté míry i  pocho-

pitelné. 

Základovou půdou jsou jemnozrnné 

neogenní hlíny až navážky, se znač-

nými antropogenními příměsmi – pů-

da je silně zavlhlá, téměř plastická. 

Tyto základové půdy jsou z  hledis-
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ka dlouhodobé stability zdi nevhod-

né. Vzhledem ke  svažujícímu se te-

rénu a  k  dlouhodobě zvětšujícímu se 

náklonu brány a  okolní zdi se na  ne-

stabilitě zdi mohlo podílet i dlouhodo-

bé ploužení podloží. Charakteristická 

únosnost byla stanovena mezi 150 až 

200 kPa. 

KONCEPCE STATICKÉ 

STABIL IZACE

Stabilizace této silně vykloněné kon-

strukce byla navržena kombinací svis-

lého předepnutí zdi a  rozšíření původ-

ního základu (obr. 4 a  5). Svislé pře-

depnutí zdi eliminuje tahové napětí 

v  patě zdi (v  úložné spáře na  původ-

ní základ), které zde vzniká již v  dů-

sledku momentového působení na-

kloněné konstrukce a  významně se 

zvětšuje působením větru. Rozšíře-

ním původního základu na obě strany 

se zajišťuje náležitá spolehlivost pro-

ti překlopení celé konstrukční sousta-

vy základ – zeď, významně se snižu-

je napětí v  základové spáře a  vytvá-

ří se rezerva pro případ, že by dlou-

hodobé deformace základové půdy 

ještě nebyly ustáleny. Spolupůsobe-

ní rozšiřujících pásů a  původního zá-

kladu je dosaženo jejich horizontálním 

předepnutím. 

Statické zásahy spojené s  nutnos-

tí odhalit stávající základy až na  zá-

kladovou spáru nebylo možné provést 

v  jednom pracovním taktu; cenná ba-

rokní konstrukce by se totiž pravděpo-

dobně zřítila. Proto bylo navrženo pro-

vádění po  etapách (obr. 6) se zajiště-

ním stability konstrukce jejím odhalo-

váním pouze v částečných výkopech. 

Teprve po  postupném rozšíření čás-

ti základu, po jejich zmonolitnění s pů-

vodním základem vodorovnými před-

pínacími lany a  po  stabilizaci přísluš-

ného úseku zdi svislými předpínací-

mi lany se přikročilo k  výkopu v  další 

etapě.
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Obr. 1 Vychýlení stěny a provizorní zajištění 

❚ Fig. 1 Wall deflection and its temporary 

securing 

Obr. 2 Trhliny mezi bránou a zdí 

❚ Fig. 2 Cracks between the gate 

and the wall

Obr. 3 Provizorní podepření zdi, pohled 

od zámku ❚ Fig. 3 Temporary wall 

bearing, view from the castle side

Obr. 4 Koncepce zesílení 

❚ Fig. 4 Design of strengthening

Obr. 5 Situace zdi, rozšíření základu 

a umístění předpínacích lan ❚ Fig. 5 Plan 

of the wall with the foundation widening and 

arrangement of strands

Obr. 6 Etapy provádění opravy ❚ 

Fig. 6 Stages of the repair works
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STANOVENÍ  VELIKOSTI 

PŘEDPĚTÍ  SVISLÝCH PIL ÍŘŮ

Obecně lze říci, že zděné konstrukce, 

bez ohledu na  typ samotného kuso-

vého staviva a pojiva (cihla, opracova-

ný kámen apod.), vykazují velmi malou 

únosnost v  tahu za  ohybu. Současně 

platná norma pro navrhování zděných 

konstrukcí [8] rozlišuje podle způsobu 

porušení dva základní případy únos-

nosti takto namáhaného zdiva: 

• rovina porušení je rovnoběžná s  lož-

nými spárami (fxk1),

• rovina porušení je kolmá k  ložným 

spárám (fxk2). 

Tyto hodnoty jsou řádově nižší než 

únosnost zdiva v  tlaku (kdy zatížení 

působí kolmo na  ložnou spáru). U za-

jišťované zdi rozhodoval první z  pří-

padů porušení, tj. pevnost zdiva v  ta-

hu za  ohybu. Pro pálené zdící prvky 

na obyčejnou maltu norma uvádí hod-

notu pevnosti fxk1 = 0,1 MPa.

Řešenou stěnu lze při jisté míře zjed-

nodušení uvažovat jako samostatně 

stojící „svislou“ zeď vetknutou do  zá-

kladů. Vzhledem k  charakteru kon-

strukce (štíhlost a  výška) je působe-

ní tlaku a  sání větru rozhodující slož-

kou zatížení, které v  kombinaci se 

současným vychýlením zdi od  svisli-

ce vyvozují ohybová namáhání v  pa-

tě stěny. Zatížení od větru je možné při 

posuzování konstrukce aplikovat ja-

ko spojité rovnoměrné zatížení, nebo 

jako silový účinek, vztažený ke  kon-

krétní referenční ploše. Zeď se nachá-

zí v  II. větrné oblasti se základní rych-

lostí větru vb,0 = 27,5 m/s, kde terén 

je v  blízkosti vyšetřované konstruk-

ce otevřený, pokrytý převážně nízkou 

vegetací. 

Hlavním cílem při návrhu velikosti 

předpínací síly pilířů bylo omezení, po-

případě úplná eliminace tahového na-

máhání v  patě stěny. Tento požada-

vek měl být splněn jak pro případ ex-

trémního působení větru, tak i pro úpl-

né bezvětří. Další omezující parametry, 

ovlivňující volbu předpínací síly, vyplý-

valy z  použité technologie. Minimál-

ní napínací síla pro zajištění funkčnosti 

samosvorného kotvení (objímka + sa-

mosvorný kuželík) se pohybuje v  roz-

mezí 60 až 80 kN, čímž je dána dol-

ní hranice síly. Horní hranice síly u jed-

nolanového předpínacího systému vy-

chází z  pevnosti samotného monost-

randu – pro sedmidrátové lano typu 

Y1860–S7–15,7 (ekvivalent stabilizo-

vaného lana Ls) lze ji uvažovat přibliž-

ně rovnou 200 kN. 

Poslední skutečností, limitující veli-

kost předpětí shora, je pro tuto zeď 

pevnost zdiva v tlaku. Na základě dří-

vějších stavebně-konstrukčních prů-

zkumů, při kterých byl posuzován cel-

kový stav konstrukce včetně destruk-

tivních a nedestruktivních zkoušek zdí-

cích prvků a  pojiva, byla stanovena 

pevnost zdiva v  tlaku fk = 1,3 MPa. 

Ze známé geometrie pilíře a únosnos-

ti zdiva byla pak následně dopočtena 

maximální teoretická předpínací síla 

o velikosti až 600 kN (což by umožni-

lo použít i tři lana). Bylo však navrženo 

pouze jedno lano a pro zvýšení účin-

nosti navrženého stabilizačního opat-

ření bylo umístěno vůči střednici zdi 

excentricky. Výstřednost lana byla na-

vržena po celé výšce stěny konstant-

ní o  hodnotě 130  mm tak, aby mo-

mentové účinky od  předpětí působily 

proti vlastní tíze v důsledku naklonění 

stěny. 

Konečná hodnota předpínací síly by-

la volena v rozmezí od 180 až 200 kN 

s  ohledem na  počáteční imperfekci 

konstrukce a  na  oslabení průřezu zdi 

nikami z rubové strany (ze strany par-

ku). Svislá lana jsou vedena po vzdá-

lenostech 3,12 m, vždy přibližně stře-

dem pomyslných pilířů mezi zmíněný-

mi nikami. Volbu předpínací síly ilu-

struje obr. 7. 

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ  STĚNY

Stabilita brány a  zdi v  úrovni základo-

vé spáry byla zajištěna oboustranným 

rozšířením základu železobetonovými 

pásy, které se příčně, zhruba po 2 m, 

vzájemně spojily mírným příčným pře-

depnutím. Rozšíření základu se před-

pokládalo i v místě brány. Vyztužení zá-

kladu se provedlo věncové, z  běžné 

betonářské výztuže (obr. 8 a 9). 

Základním předpokladem při rozši-

řování základů je zajištění spolupůso-

bení nově zbudované konstrukce se 

stávajícím základem. Použitá metodi-

ka využívající předpětí tento předpo-

klad bezesporu splňuje. Spára me-

zi rozšířením a původním základem se 

nemůže rozevřít (je trvale stlačována 

působícím předpětím); tím je zajiště-

no nezbytné zmonolitnění. Výsledkem 

tohoto působení je příznivěji namáhá-

na styčná spára nového a  stávající-

ho základu. Styk je tedy namáhán tla-

kem a smykem na rozdíl od jiných způ-

sobů zesílení, kde je namáhání tahové 

a smykové. 

U  zděných či kamenných základů 

pak tedy zaniká problém kotvení be-

tonářské výztuže pro přenesení taho-

vých sil do původního, často chatrné-

ho, základového zdiva.

Využitím možnosti vedení lan excen-

tricky vzhledem ke  střednici rozšiřují-

cí se konstrukce lze dosáhnout oka-

mžitého odlehčení původní základové 

spáry. Mimostředným působením síly 

od předpětí dojde k aktivaci konstruk-

ce jejím vynuceným přetvořením smě-

rem do  podloží, které brání svojí tu-

hostí volnému přetváření od  působí-

cího předpětí. Ve styku rozšíření vzni-

ká staticky neurčitá reakce, která od-
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Obr. 7 Souvislost mezi vodorovným zatížením, napětím 

v patě a předpětím stěny ❚ Fig. 7 Relationship 

between the horizontal load and stress in the basement 

level and the prestressing of the wall

Obr. 8 Zesílení základu, vlevo zeď ❚ Fig. 8 Foundation 

strengthening, wall on the left side

Obr. 9 Zesílení základu, betonáž a poloha kabelu ❚ 

Fig. 9 Foundation strengthening, concreting, cable 

arrangement

Obr. 10 Vrtání náhradních kabelových kanálků na horním 

líci stěny ❚ Fig. 10 Drilling of substitute cable ducts 

on the wall upside

Obr. 11 Opravená zeď, pohled od zámku 

❚ Fig. 11 Repaired wall, view of the castle side

Obr. 12 Opravená zeď, pohled z parku ❚ 

Fig. 12 Repaired wall, view of the park side 
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lehčuje tlaky na  původní základovou 

spáru. V  následujícím časovém hori-

zontu dochází k  přerozdělení napětí 

v základové spáře na celou rozšířenou 

plochu. 

Úpravou základu se vytvořila dosta-

tečně široká základna, s  kterou zeď 

s  bránou bude v  další době schop-

na odolávat jednak silám z  existující-

ho náklonu, jednak případným dalším 

pohybům v  podloží. Současně ten-

to základ ztužil zeď v podélném smě-

ru a eliminoval její dílčí pokles v místě 

rozvaděčů. 

Při rekonstrukci se pak pilíře zdi i brá-

ny svisle předepnuly pomocí monost-

randů, dole upevněných v  novém že-

lezobetonu rozšířených základových 

pásů kotvami ve  sklípcích, nahoře se 

použily kotevní desky se zapouzdře-

nými chráněnými kotvami ve sklípcích 

ve zdivu pod střešní krytinou. Síly v la-

nech se podle výše uvedeného před-

pokladu pohybovaly okolo 180 kN.

Svislé předpětí (jedno lano do  jed-

noho pilíře) bylo nezbytné pro zajiště-

ní řádného spojení se základem tak, 

aby se zeď s bránou neodlomila od již 

zajištěných základů. Předepnutím se 

výsledná tlaková síla opět přemístila 

do  jádra průřezu i  při nejnepříznivější 

kombinaci namáhání.

TECHNICKÉ DETAILY 

ÚPRAVY ZDI

Dodatečné vedení a působení zesilují-

cích předpínacích kabelů do  zdiva se 

provedlo metodou náhradních kabelo-

vých kanálků (SCDM – Substitute Ca-

ble Duct Method, [2] a [3]). 

Kotevní oblasti byly dole vytvořeny 

v  betonu rozšiřujících se betonových 

pásů, nahoře v betonu podélného věn-

ce. Celý předpínací systém byl skryt 

v hmotě zdi. Náhradní kabelové kanál-

ky ∅ 35 mm se vyrobily diamantovou 

vrtací technikou s  elektrickým poho-

nem. K vrtání se použilo vrtací poloho-

vací zřízení (vrtací suport), které umož-

nilo nastavení směrů vrtání s přesnos-

tí ± 2 mm na délce vlastního poloho-

vacího zařízení. Rozmístění kabelových 

kanálků po konstrukci a teoretické bo-

dy pro vrtání byly uvedeny ve výkreso-

vé dokumentaci. Po napnutí kabelů se 

provedlo zainjektování kabelových ka-

nálků, injektáž se provedla běžnou in-

jektážní maltou. 

Pro napínání byl použit jednolanový 

napínací lis s rozsahem do 200 kN. Na-

pínalo se postupně z jedné strany, nej-

prve základové pásy, potom shora pilí-

ře zdi. Při předpínání byl vždy přítomen 

některý z projektantů. Výsledný stav zdi 

s bránou je uveden na obr. 11 a 12.8
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K  MODELOVÁNÍ  KONSTRUKCE

Pro návrh předpětí a  studium vlivu 

předpětí na  zdivo je vhodné modelo-

vat konstrukci pomocí stěnových prv-

ků. Interval hodnot navrhované předpí-

nací síly je omezen shora pevností stá-

vající zděné a  základové konstrukce, 

zdola je ohraničen působícími silami 

z náklonu konstrukce a působení vět-

ru. Na shodném modelu lze i vyhodno-

tit, zda je nutné stávající konstrukci do-

datečně vyztužit injektovanými mikro-

hřeby, potřebnými pro přenesení smy-

kových sil. Při malých hodnotách zatí-

žení lze smyková napětí přenést ozuby, 

které se provedou v původní konstruk-

ci pomocí rozbrušovací pily. 

Návrh velikosti rozšiřující se konstruk-

ce je ovlivněn zejména okolními pod-

mínkami (sousední stavby, zasahování 

na pozemek jiného vlastníka…) a dále 

požadovaným výsledným namáháním 

základové půdy. Závislost přerozdělení 

namáhání základové spáry na rozšíře-

ní základové konstrukce je na obr. 13. 

Uvedený průběh napětí je předkládán 

již po  jeho přerozdělení a  dotvarová-

ní zeminy. 

Základová spára je zatížena působí-

cím zatížením – v  tomto případě vlast-

ní tíhou konstrukce a  zatížením vět-

rem. Z grafu je patrné, že již při rozší-

ření konstrukce o 0,2 m dojde k pokle-

su namáhání základové půdy pod hra-

nici 150 kPa. Takto malé rozšíření není 

z důvodu proveditelnosti a vlivem ztrá-

ty předpětí vhodné. Vzhledem k použi-

tému typu lan (monostrand), jejich krát-

kosti a  přímému vedení je rozhodují-

cí ztrátou pro návrh šířky pokluz. Tuto 

skutečnost vysvětluje obr. 14, z  které-

ho je patrné, že použitelná šířka rozšiřu-

jící se konstrukce je od 0,6 m, kdy ztrá-

ta pokluzem klesá pod 25  % napína-

cího napětí (1 479 MPa, pokluz 5 mm). 

Vliv tření na velikosti ztráty je vzhledem 

k uvedeným důvodům zanedbatelný. 

ZÁVĚR

Příspěvek upozorňuje na  rozsáhlé 

možnosti podobných rekonstrukčních 

zásahů u  volně stojících zdí historic-

kých oplocení, fasádních zdí při od-

straňování vnitřních konstrukcí objek-

tu (tj. po odstranění všech jejich vodo-

rovných vazeb), opěrných zdí přenáše-

jících zemní tlak na hranici únosnosti, či 

z různých důvodů vychylujících se slou-

pů a  stěn. Popsané úspěšné zajištění 

barokní zdi i  dalších podobných kon-

strukcí je toho dokladem.

Příspěvek byl zpracován za podpory výzkumného 

záměru MSM 0021630519 „Progresivní 

spolehlivé a trvanlivé nosné stavební konstrukce“.

Při zpracování příspěvku byly použity výsledky 

projektu FAST-J-12-40 „Mezní únosnost zesílené 

krátké konzoly".
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Obr. 13 Závislost napětí v základové spáře 

na délce základové konzoly ❚ 

Fig. 13 Relationship between the subsoil 

stress and the length of widening cantilever

Obr. 14 Ztráta pokluzem ❚ Fig. 14 Loss 

of prestressing due draw-in

a) rozšířená základní konstrukce

b) namáhání základové půdy a průbeh 

napětí od zatížení

Nm = zatížení od vlastní tíhy zdiva

Nr = zatížení od vlastní tíhy základu

Mw = moment vyvolaný zatížením větrem

σs1,2 = napětí v základové půdě 

u rozšířené konstrukce

σb = napětí v základové půdě v místě 

hrany původního základu

Stávající základ

Rozšiřující 

klec


