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Provedené numerické analýzy prokazují opráv-

něnost požadavku na  posouzení důsledků 

dodatečného provedení otvorů ve  stávající 

nosné panelové stěně na její napjatost a na jeho 

základě návrh opatření zajišťujících spolehlivé 

přenesení zvýšených normálových napětí v tlaku 

–σy, zejména v  přiléhajících částech stěnové 

konstrukce a ve stycích stěna – strop – stěna, 

vodorovných napětí v tahu +σx, zejména v nově 

vytvořeném nadpraží a v oblasti stropních věnců 

nad a  pod dodatečně provedeným otvorem 

a smykových napětí τxy zejména ve svislých sty-

cích. Základem analýzy musí být výstižné výpo-

četní modely konstrukce. Provedené numerické 

analýzy prokazují, že napjatost nosné stěny 

v  okolí dodatečně provedeného otvoru závisí 

na velikosti a umístění otvoru (např. poblíž okra-

je stěny) a  podlaží, v  němž je otvor proveden. 

Se zvětšující se šířkou otvoru, počtem podlaží 

nad nově provedeným otvorem a zmenšující se 

šířkou nově vzniklých stěnových pilířů narůstají 

všechny složky napětí. ❚ Numerical analyses 

demonstrate the justification of the requirement 

for the assessment of the impacts of creating 

additional openings in an existing load-bearing 

prefabricated wall on its stress state and, 

based on it, the design of measures to ensure 

a  reliable transfer of increased compressive 

normal stresses –σy, especially in adjacent 

parts of the wall structure and in wall – floor 

– wall joints, horizontal tensile stresses +σx, 

especially in the newly created head and in 

the area of floor ring beams above and below 

the additional opening, and shear stresses τxy 

especially in vertical joints. The analysis must be 

based on accurate computational models of the 

respective structure. The performed numerical 

analyses manifest that the stress state of a load-

bearing wall around the additional opening 

depends on the opening’s size and location 

(for example, near the edge of the wall) and 

on the storey on which the opening is made. 

All the stress components grow with the 

growing width of the opening, the number of 

storeys above the newly created opening and 

the decreasing width of newly created wall 

pillars.

Příčné uspořádání nosných stěn, které 

se uplatnilo v panelové výstavbě, ote-

vřelo cestu novému pojetí a uspořádá-

ní nosného systému vycházející z prin-

cipu Le Corbusierova systému Domi-

no (1914). Příčné uspořádání nosných 

stěn umožnilo „otevření“ obvodových 

konstrukcí a vytváření průběžných pá-

sů oken a  parapetů, současně však 

omezilo propojování sousedních tra-

vé, např. v rámci bytu, pouze dveřními 

otvory. Tato vlastnost příčného uspo-

řádání nosných panelových stěn je 

v současnosti do určité míry překážkou 

při modernizaci a  dispozičních úpra-

vách bytů v souladu se současnými in-

dividuálními požadavky na volnější pro-

vozní propojení sousedních travé.

CHARAKTERISTIKA NOSNÉHO 

PREFABRIKOVANÉHO SYSTÉMU 

VÍCEPODLAŽNÍCH BUDOV

Základním článkem nosného prefabri-

kovaného systému vícepodlažních pa-

nelových budov je nosná stěna vytvo-

řená ze stěnových dílců. Prefabrikova-

né stěnové systémy jsou ze statického 

hlediska charakteristické relativně vel-

kou tuhostí. Malé deformace systému 

jsou v pružném stavu provázeny vzni-

kem vysokých hodnot namáhání.

Pro prefabrikované stěnové systémy 

je charakteristický mechanismus pře-

tváření a porušování, při němž se stě-

nové dílce posunují ve stycích poruše-

ných trhlinami, tj. v  dotykových nebo 

tzv. kontaktních plochách. V rámci nu-

merické analýzy většinou postačí uva-

žovat nelineárně pružné chování pou-

ze ve  stycích a  chování dílců uvažo-

vat jako lineárně pružné, neboť tlaková 

i smyková namáhání dílců jsou zpravi-

dla podstatně nižší než jejich únosnost 

na mezi úměrnosti (únosnost v pružné 

oblasti). Vznik svislých tahových nor-

málových napětí +σy, účinkem vodo-

rovného zatížení, kterému zpravidla 

předchází překročení smykové únos-

nosti svislých styků stěnových dílců, 

je provázen „otevíráním“ ložných spár. 

Meznímu stavu konstrukce jako celku 

Obr. 1 a) Schéma deskostěnové prefabrikované (panelové) konstrukce, b) věncová výztuž 

a spojení montážních ok protilehlých stropních dílců, c) schéma vyztužení stropní desky výztuží 

vloženou do styků stropních dílců, d) schéma vyztužení stropní desky výztuží zabudovanou 

ve stropních dílcích ❚ Fig. 1 a) Scheme of a thin-wall precast (panel) structure, b) ring beam 

reinforcement and connection of loops of opposite floor units, c) floor slab stiffening scheme by 

reinforcement inserted in joints of floor units, d) floor slab stiffening scheme by reinforcement 

embedded in floor units
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předchází porušování styků, konstruk-

ce přechází z  lineárně pružného cho-

vání do  nelineárně pružného až plas-

tického stavu, zpravidla překročením 

meze úměrnosti ve stycích.

Spolehlivost a  statická bezpečnost 

prefabrikovaných železobetonových 

stěnových systémů při působení mi-

mořádných účinků (výbuch, požár, te-

roristický útok), dynamických a nízko-

cyklických účinků (technická a  indu-

kovaná seismicita, přírodní seismicita) 

jsou závislé na  mechanismu plastic-

kého přetváření především styků nos-

ných prefabrikovaných dílců při disi-

paci energie. V  tomto stadiu půso-

bení prefabrikovaných nosných stě-

nových systémů, kdy dochází zejmé-

na ve  stycích s  jistou mírou duktility 

k  absorpci energie (stádium plastic-

kého působení), je nutné, aby nedošlo 

k  úplnému vyřazení příslušné static-

ké vazby z nosného systému. To před-

pokládá, aby při disipaci energie pře-

vládal mechanismus plastického pře-

tváření v  kritických místech nosného 

systému. 

V  případě prefabrikovaných stěno-

vých systémů mají z  tohoto hlediska 

rozhodující úlohu zpravidla svislé styky 

prefabrikovaných stěnových dílců na-

máhané především smykovými silami, 

vodorovné styky (stěna – strop – stě-

na) namáhané převážně tlakovými sila-

mi a tuhost stropní desky ve své rovině 

svazující jednotlivé svislé stěnové prvky 

v  nosný prostorový systém. Z  hledis-

ka disipace energie je nutné při uplat-

nění mechanismu plastického smyku 

a přetváření v  těchto kritických oblas-

tech, aby nedocházelo k podstatnému 

snížení tzv. vratné síly a k lokálním ne-

stabilitám. Zásadní úlohu z hlediska di-

sipace energie plastickým přetvářením 

styků prefabrikovaných dílců má duk-

tilita styků. 

Způsob, kvalita a  množství vyztuže-

ní stropní desky a styků jsou rozhodu-

jící pro dosažení potřebné míry duktili-

ty nosného systému (obr. 1). 

Prefabrikovaná stěnová konstruk-

ce nedostatečně vyztužená, zejména 

v  rámci stropní tabule (podélné styky 

mezi stropními dílci, vodorovné styky 

stropních a stěnových dílců), má zpra-

vidla malou oblast pružněplastických 

a plastických deformací a není schop-

na absorbovat alespoň část přetvár-

né energie vyvolané např. krátkodo-

bým extrémním účinkem, aniž by došlo 

ke ztrátě její statické funkce a stability.

Relativně velká tuhost prefabrikova-

ného stěnového systému není obvyk-

le provázena odpovídající pevností ze-

jména svislých styků stěnových dílců 

vyztužených diskrétně v  úrovni strop-

ní konstrukce (stropních věnců). Na-

rušení styků nosných dílců je pro-

vázeno výrazným poklesem tuhos-

Obr. 2 a) Experimentálně stanovené pracovní diagramy svislých styků T × δy stěnových dílců 

při zatížení monotónně vzrůstající smykovou silou [1] a při zatížení opakovanou smykovou silou 

[2], b) idealizované pracovní diagramy svislých styků, c) diskrétní a kontinuální vyztužení svislých 

styků, d) vyztužení v oblasti styku stěna – strop – stěna ❚ Fig. 2 a) Experimentally determined 

working diagrams of vertical joints T x δy of wall units loaded by monotonously rising shear 

force [1] and loaded by repetitive shear force [2], b) idealised working diagrams of vertical joints, 

c) discrete and continuous reinforcement of vertical joints, d) reinforcement in the wall – floor – 

wall joint area

Obr. 3 Průběh trajektorií hlavních napětí σ1 

a σ2 v nosné stěně s dodatečně provedeným 

otvorem ❚ Fig. 3 Trajectories of principal 

stresses σx and σ2 in a load-bearing wall with 

an additionaly created opening

Obr. 4 Výpočetní modely stěny oslabené 

dodatečně provedeným otvorem a výsledky 

numerické analýzy porovnání vypočtených 

hodnot vybraných napětí, a) vyjmutá celá stěna 

s dodatečně provedeným otvorem, b) vyjmutá 

dvě podlaží s dodatečně provedeným 

otvorem, c) vyjmutý stěnový dílec s dodatečně 

provedeným otvorem ❚ 

Fig. 4 Computational models of a wall 

weakened by an additionally created opening 

and results of numerical analysis comparing 

computed values of selected stresses – 

a) extracted whole wall with an additionally 

created opening, b) extracted two storeys with 

an additionally created opening, c) extracted 

wall unit with an additionally created opening
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ti a nárůstem namáhání konstrukce [3] 

(obr. 2). 

NUMERICKÁ ANALÝZA 

NAPJATOSTI  NOSNÝCH STĚN 

S  DODATEČNĚ PROVEDENÝMI 

OTVORY A  DISKUZE VÝSLEDKŮ

Provádění dodatečných zásahů do 

nosné panelové konstrukce pod zatí-

žením, např. provádění nových otvo-

rů v  nosných stěnách, drážek a  pro-

stupů pro technické rozvody apod., je 

vždy provázeno změnou stavu napja-

tosti v dotčených částech nosné kon-

strukce ve  všech jejích složkách a  re-

distribucí napětí z  „oslabených“ částí 

do okolních průřezů nosné konstrukce. 

Pokud jsou v nosné konstrukci dosta-

tečné rezervy, dochází k „ustálení“ kon-

strukce a  rovnováze vnitřních a  vněj-

ších sil. V  opačném případě dochází 

následně k redistribuci tzv. zbytkových 

napětí z  porušených částí konstrukce 

do neporušených. Tento proces pokra-

čuje v  závislosti na  „schopnosti“ – re-

zervách – konstrukce přebírat zbytko-

vá namáhání z  oslabených, popř. po-

rušených částí až do stádia konečného 

ustálení lokálně narušené konstrukce. 

Při nedostatečných rezervách, zejména 

v  oblasti pružněplastického přetváření 

a působení konstrukce, dochází k „ře-

tězovému“ procesu – postupnému po-

rušování konstrukce, na jehož konci je 

selhání – ztráta způsobilosti konstruk-

ce plnit statickou funkci – tzv. progre-

sive collaps systému. 

Provedením dodatečných otvorů 

v  nosných panelových stěnách (stě-

nových dílcích) dochází v  oblasti do-

datečně provedeného otvoru k odklo-

nu směru hlavních napětí v  tlaku –σ2 

provázenému vznikem hlavních napě-

tí v  tahu +σ1 a  vodorovných tahových 

napětí +σx (obr. 3). Tahová napětí (+σ1, 

+σx) mohou být příčinou vzniku taho-

vých trhlin zejména v oblasti nově vy-

tvořených nadpraží, ve  svislých a  vo-

dorovných stycích stěnových a strop-

ních dílců, popř. v  podélných stycích 

stropních dílců v  částech přiléhajících 

k dodatečně provedenému otvoru. 

Statická analýza pouze výseku, tj. 

části nosné stěny, např. vyjmutého 

podlaží, popř. vyjmutého stěnového 

dílce s  dodatečně provedeným otvo-

rem, poskytuje pouze částečný obraz 

o  stavu napjatosti (obr. 4). Zanedbání 

spolupůsobení jednotlivých částí nos-

né stěny, zejména nad a pod dodateč-

ně provedeným otvorem v rámci zjed-

nodušených modelů, může význam-

ně zkreslit výsledky numerické analýzy 

(obr. 4). Na  základě analýzy nevýstiž-

ného výpočetního modelu nelze spo-

lehlivě posoudit vliv dodatečně prove-

deného otvoru na  skutečný stav na-

pjatosti konstrukce. Nedostatečné sta-

novení např. rozsahu oblastí, v  nichž 

působí vodorovné tahové napětí +σx, 

zvýšené hodnoty tlakových napětí –σy 

a přídatné smykové napětí ±τxy, mohou 

vést k  závažným chybám při návrhu 

a  provedení statického zajištění, např. 

dodatečného vyztužení nově vzniklého 

nadpraží, při posouzení věncové vý-

ztuže, styků apod. Přípustné zjedno-

dušení výpočtového modelu (geome-

trie, zatížení) může, v  případě otvoru 

menší šířky v závislosti umístění otvo-

ru, provést pouze zkušený statik obe-

známený s  touto problematikou v ce-

lé šíři. Podkladem pro spolehlivý návrh 

preventivních opatření před vznikem 

poruch v  nosné konstrukci (dodateč-

né vyztužení, sepnutí apod.) je analý-

za pole normálových napětí σx (popř. 

σ1) a  σy (popř. σ2) ve  stěně s  doda-

tečně provedeným otvorem vztažená 

ke kvalitě dílců a styků (kvalita betonu, 

způsob a množství vyztužení).

Výsledky numerické analýzy MKP 

(ANSYS 12,  prvek PLANE42) vlivu do-

datečně provedených otvorů různé ve-

likosti, umístění a uspořádání v nosné 

prefabrikované stěně pro případ svis-

lého a vodorovného zatížení, jsou uve-

deny v následujících částech.

Analýza napjatosti stěny v okolí 

nově vytvořeného otvoru

Velikost normálových napětí σx, σy 

ve stěnových dílcích a smykových na-

pětí τxy ve  svislých stycích ve  stěně 

oslabené dodatečně provedeným ot-

vorem je přímo úměrná velikosti doda-

tečně provedeného otvoru, jeho umís-

tění a poloze ve stěně (obr. 5). Umístění 

dodatečně provedeného otvoru v  nej-

nižším podlaží, popř. k  okraji prefabri-

kované nosné stěny je provázeno vyš-

šími hodnotami normálových a smyko-

vých napětí v  porovnání s  umístěním 

otvoru ve  vyšším podlaží a  v místech, 

kde provedením dodatečného otvo-

ru nevznikají „úzké“ pilířky. Velká část 

nosných stěnových dílců je vyztužena 

pouze po obvodě (obr. 6), proto je nut-

né věnovat pozornost zvýšeným hod-

notám normálových napětí v  tlaku –σy 

v  částech přiléhajících k  otvoru a  sta-

novit v souladu s ČSN P ENV 1992-1-3 

návrhovou pevnost betonu v tlaku stě-

nového dílce s dodatečně provedeným 

otvorem a  návrhovou únosnost (včet-

ně případné výztuže) částí stěny přileh-

lých k dodatečně provedenému otvoru 

na základě zjištěné pevnostní třídy be-

tonu z dokumentace skutečného pro-

vedení, popř. stanovené zkouškou be-

tonu (ČSN ISO 13822). 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat 

posouzení vlivu zvýšených tlakových 

napětí -σy v okolí otvoru ve styku stěna 

– strop – stěna. Náhlá změna průřezu 

stěny v oblasti styku spolu s rozdílnou 

hodnotou modulů přetvárnosti beto-

nu stropních dílců a stykového betonu 

jsou hlavní příčinou vzniku extrémních 

hodnot normálových napětí v tlaku –σy 

v patě a zhlaví krajních průřezů stěno-

vých dílců a vodorovných tahových na-

pětí +σx ve stykovém betonu, které se 

po vzniku svislé tahové trhliny přesou-

vají do oblasti zhlaví a paty stěnových 

dílců [3]. Tyto hodnoty extrémních na-

pětí snížené vlivem dlouhodobého do-

tvarování mohou být, při zvýšení tla-

kových napětí –σy v oblasti dodatečně 

provedeného otvoru, příčinou naruše-

ní styku, popř. zhlaví a paty stěnového 

dílce (obr. 7).

Tahová napětí v nově vytvořeném 

nadpraží

Dodatečným provedením otvoru v nos-

né stěně dochází ke  vzniku vodorov-

ných (příčných) tahových normálových 

napětí +σx v oblasti nově vzniklého ot-

voru a nadpraží (obr. 8). Nadpraží nad 

dodatečně provedeným otvorem ne-

má zpravidla na spodním okraji výztuž. 

Na  horním okraji je původní výztuž 

umístěná po obvodě dílce (obr. 6). Do-

datečným vyztužením nadpraží, před 

prováděním otvoru, lze zabránit vzniku 

svislých tahových trhlin ve spodní čás-

ti nadpraží. Tahové trhliny mohou vzni-

kat i v případě provedení otvorů men-

ší šířky (obr. 8). U dodatečně provede-

ných otvorů lze předpokládat rozne-

sení tlakových napětí (–σ2) z  vyšších 

podlaží do  nově vzniklých pilířů pod 

roznášecím úhlem α  ≈ 45°, při němž 

se významně uplatní plná stěna vyšší-

ho podlaží nad dodatečně provedeným 

otvorem (obr. 9). 

Podle čl. 5.3.1 a 9.5 ČSN EN 1992-1-1, 

lze u nově vzniklého nadpraží s šířkou 

menší než trojnásobek výšky nad-

praží (l/h < 3) přisoudit tahová napě-

tí na spodním okraji nadpraží pevnos-

ti betonu v  tahu fctd. Při tomto řeše-

ní a podobně při nesprávně provede-

ném dodatečném vyztužení nadpraží 

při jeho dolním okraji nelze spolehli-

vě vyloučit narušení nadpraží svislými 

tahovými trhlinami. Po  vzniku taho-

vých trhlin v nadpraží dochází k „přeli-
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Obr. 5 Porovnání velikosti normálových napětí σx a σy v závislosti 

na šířce a umístění dodatečně provedeného otvoru v nosné stěně, 

a) normálová napětí σx, b) normálová napětí σy ❚ Fig. 5 Comparison 

of magnitudes of normal stresses σx and σy in relation to the width 

and location of an additionally created opening in a load-bearing wall, 

a) normal stresses σx, b) normal stresses σy

Obr. 6 Schéma vyztužení prefabrikovaných stěnových dílců panelových 

budov (ČSN 73 1211) – stěnový dílec plný nevyztužený, stěnový dílec 

plný vyztužený, stěnový dílec vytužený s dveřním otvorem 

❚ Fig. 6 Reinforcement scheme of precast wall units of prefabricated 

buildings (ČSN 73 1211), a) solid, non-reinforced wall unit, b) solid 

reinforced wall unit, c) reinforced wall unit with a door opening

Obr. 7 Průběh tlakových normálových napětí σy ve styku stěna – strop 

– stěna a tahových normálových napětí σx v ose styku [4] ❚ 

Fig. 7 Pattern of compressive normal stresses σy in the wall – floor – 

wall joint and tensile normal stresses σx in the joint axis [4]

5 6
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vu“ těchto napětí +σx nejprve do hor-

ní části nadpraží a následně do věnce. 

Přídatná tahová napětí +σx v  oblasti 

zhlaví stěnových dílců a stropních věn-

ců mohou být převzata pouze rezer-

vou v únosnosti výztuže ve styku stěna 

– strop – stěna (věncová výztuž) a vý-

ztuže ve zhlaví a v patě stěnových dílců 

přesahující požadavky na  její dimenze 

z hlediska mimořádných účinků, účin-

ků vyplývajících z napjatosti styku stě-

na – strop – stěna a požadavků na dis-

krétní vyztužení svislých styků s hmož-

dinkami v oblasti stropních věnců sta-

novených podle dřívější ČSN 73 1211, 

popř. ČSN  P  ENV  1992-1-3 (obr.  2). 

V  opačném případě dojde k  nepří-

pustnému snížení statické odolnosti 

budovy.

Posouzení prostorové tuhosti

Pouze při větším rozsahu dodatečně 

prováděných otvorů větší šířky je nut-

né posoudit prostorovou tuhost nos-

né prefabrikované konstrukce vzhle-

dem k  účinkům vodorovných zatížení. 

Účinkem posouvajících sil působících 

v nově vzniklém nadpraží dochází k je-

ho deformaci, při níž se uplatňuje smy-

ková a  ohybová tuhost nadpraží. Při 

poměru l/h < 2 (šířka / výška) se pře-

vážně uplatňuje pouze smyková tuhost 

a  nedochází vlivem „prokluzu“ stěny 

v  oblasti otvorů k  závažnému ovlivně-

ní ohybové tuhosti stěny a nárůstu nor-

málových napětí v patě stěny. Obdob-

ně při provedení otvoru pouze v  ně-

kterém podlaží, nad nímž je plná stě-

na, nedochází k závažnému snížení tu-

hosti stěny. 

V závislosti na rozsahu oslabení nos-

né panelové stěny dodatečně prove-

denými otvory na  celkovou prostoro-

vou tuhost systému je nedílnou sou-

částí statického posouzení také ověře-

ní důsledků oslabení stěny dodatečně 

provedeným(-i) otvorem(-ry), posouze-

ní účinku případného zvýšení excentri-

city svislého zatížení, popř. vlivu na cel-

kovou vodorovnou deformaci nosného 

8

9
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Obr. 8 Normálová napětí v tahu +σx a v tlaku 

–σy v oblasti nově vytvořeného nadpraží 

a stropních věnců ❚ Fig. 8 Tensile normal 

stresses +σx in the area of a newly created 

head and floor ring beams

Obr. 9 a) Schéma přenosu tlakových napětí 

–σ2 v oblasti dodatečně provedeného otvoru, 

b) dodatečné vyztužení stěnového dílce 

a nadpraží v oblasti nově provedeného otvoru, 

c) chybné provedení dodatečného vyztužení 

nadpraží ❚ Fig. 9 a) Transfer scheme of 

compressive stresses – σ2 in the area of an 

additionally created opening, b) additional 

reinforcement of a wall unit and the head in 

the area of a newly created opening, c) faulty 

execution of additional head reinforcement
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systému (obr.  10). Velmi závažné dů-

sledky z  hlediska zajištění prostorové 

tuhosti nosného systému v podélném 

směru může mít dodatečné provedení 

otvorů v podélné stěně, podobně do-

datečné provedení otvoru v příčné stě-

ně v  bezprostřední blízkosti svislého 

styku s podélnou stěnou.

Nesymetrické umístění otvorů

Zvláštní pozornost je třeba věnovat pří-

padům nesymetrického umístění otvo-

rů v  jednotlivých podlažích. Na  zákla-

dě provedené analýzy lze nesymetrické 

umístění otvorů v  jednotlivých podla-

žích výjimečně připustit pouze v přípa-

dech, kdy jsou tyto otvory provede-

ny minimálně ob jedno podlaží a  jejich 

poloha neohrožuje statickou bezpeč-

nost konstrukce (obr.  11). Dodatečné 

provedení otvorů v  panelových budo-

vách s  nedostatečnou nebo chybějí-

cí výztuží ve stropní desce (obr. 1) mů-

že být příčinou vzniku závažných sta-

tických poruch.

Rozšíření dveřního otvoru

Případné narušení výztuže stěnových 

dílců při provádění dodatečných otvorů 

je nutné posoudit. Při rozšíření stávají-

cího otvoru ve stěnovém dílci může do-

jít k  závažnému narušení, popř. ztrátě 

funkce původní výztuže nadpraží naru-

šením kotevní oblasti výztuže (obr. 12).

Na obr. 13 je pro ilustraci znázorněno 

porovnání hodnot normálových napě-

tí σx a σy v bezprostřední blízkosti no-

vě provedeného otvoru pro některé vy-

brané vyšetřované nosné stěny s  do-

datečně provedenými otvory.

STABIL IZACE A  ZPEVNĚNÍ 

NOSNÝCH STĚN S  DODATEČNĚ 

PROVEDENÝMI  OTVORY

Na základě analýzy normálových a smy-

kových napětí od účinku svislých, popř. 

i vodorovných zatížení je nutné provést 

návrh dodatečného zesílení nosné stě-

ny zejména v  oblasti dodatečně pro-

vedeného otvoru. Spolehlivé přenesení 

vodorovných tahových napětí lze zajistit 

dodatečným oboustranným vyztužením 

nově vzniklých nadpraží výztuží z vyso-

kopevnostní oceli (helikální výztuž) vklá-

danou do  drážek odpovídající velikosti 

a propojenou příčnými sponami, vyztu-

žením lamelami a tkaninami na bázi vy-

sokopevnostních uhlíkových vláken le-

penými oboustranně na  řádně očistě-

ný (zbroušený) povrch stěnového dílce. 

Mimořádnou pozornost vyžaduje pře-

devším zabezpečení kotevních oblastí 

dodatečně provedené výztuže nadpra-

ží, popř. stěnových dílců vkládanou vý-

ztuží, uhlíkovými lamelami a  tkaninami. 

Uvedené úpravy je nutné provést před 

provedením nového otvoru tak, aby do-

šlo k jejich aktivaci již v průběhu prová-

dění dodatečného otvoru. Použití oce-

lových nosníků v novém nadpraží, popř. 

vyztužení otvoru ocelovým rámem při-

náší řadu statických komplikací a nelze 

je doporučit.

Mezi spolehlivé a účinné opatření, ze-

jména v  případech nedostatečné di-

menze věncové výztuže a „lemující“ vý-

ztuže stěnového dílce s dodatečně pro-

vedeným otvorem, patří dodatečné se-

pnutí prefabrikované stěny v úrovni pat 

a zhlaví stěnových dílců předpínací vý-

ztuží, popř. předepnutými uhlíkovými la-

melami před oslabením stěny dodateč-

ně provedenými otvory. Zvýšení účin-

nosti předepnutí vyžaduje vnesení před-

pínací síly po délce např. uhlíkové lame-

ly (obr. 14).

SHRNUTÍ

Prevence před nežádoucím porušením 

popř. selháním konstrukce při provádě-

ní dodatečných zásahů vyžaduje pro-

vedení podrobné numerické analýzy, 

jejímž základem je výstižný geometric-

ký model konstrukce a zatížení a mate-

riálový model (popř. pracovní diagramy 

styků) zachycující fázi provádění doda-

tečného zásahu a fázi po  jeho dokon-

čení. Na základě vyhodnocení výsledků 

této analýzy – průběhu izolinií normálo-

vých napětí σx, σy a stávajícího vyztuže-

ní stěnových dílců, stropní desky, popř. 

styků – lze provést návrh příslušných 

Obr. 10 Porovnání hodnot vodorovných 

deformací na horním okraji vyjmuté stěny 

v závislosti na rozměru, poloze a rozsahu 

dodatečně provedených otvorů ❚ 
Fig. 10 Comparison of horizontal 

deformations at the upper edge of an 

extracted wall in relation to the size, position 

and number of additionally created openings

Obr. 11 Průběh tlakových trajektorií σ2 

v nosné stěně při nad sebou nesymetricky 

uspořádaných dodatečně provedených 

otvorech ❚ Fig. 11 Compression 

trajectories σ2 in the load-bearing wall 

for additionally created openings non-

symmetrically arranged one above an other

Obr. 12 Schéma narušení funkce 

výztuže nadpraží při rozšíření stávajícího 

otvoru ❚ Fig. 12 Scheme of impaired 

function of head reinforcement in the case 

of extension of the existing opening
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Podrobné informace o projektu naleznete na www.d-o-l.cz a www.jindrisskavez.cz.

statických úprav včetně dodatečného 

zesílení konstrukce. V  případech, kdy 

nosná stěna s dodatečně provedeným 

otvorem není bezprostředně spojena 

svislým stykem se stěnou podélnou, 

lze numerickou analýzu zpravidla pro-

vést na „vyjmuté“ příčné nosné stěně. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat ot-

vorům šířky větší než 1 m a případům, 

při nichž dochází ke  změně půdorys-

né polohy a  velikosti dodatečně pro-

váděných otvorů v  jednotlivých podla-

žích v  rámci jedné nosné stěny, které 

může vést k závažnému ohrožení sta-

tické bezpečnosti. Nelze doporučit ře-

šení, při nichž vznikají prováděním no-

vých otvorů úzké stěnové pilíře, prová-

dění otvorů přes svislý styk stěnových 

dílců a řešení, kdy nelze zajistit spoleh-

livý přenos zvýšených hodnot tlakové-

ho napětí σy ve stěnových dílcích (ne-

vyztužené panely bez „lemující“ výztu-

že po  obvodu dílce, v  případech níz-

ké kvality betonu), výskytu závažných 

statických poruch v  nosné konstrukci 

a v případech chybějící nebo nedosta-

tečné dimenze věncové výztuže.

Součástí návrhu na  provedení doda-

tečného otvoru musí být stavební prů-

zkum v rozsahu odpovídajícím předpo-

kládaným zásahům do nosné konstruk-

ce popisující stav, popř. narušení nosné 

konstrukce v oblastech dot čených no-

vě provedeným otvorem (místa výskytu 

trhlin a narušení nosné konstrukce, ově-

ření rozsahu, množství a provedení vý-

ztuže dílců a styků). V průběhu prová-

dění dodatečného otvoru je nutné kon-

strukce provizorně zajistit. 

Příspěvek byl vypracován za podpory projektu 

TAČR TA02010837 „Víceúčelový demontovatelný 

železobetonový prefabrikovaný stavební 

systém s řízenými vlastnostmi styků a možností 

opakovaných využití“
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Obr. 13 Porovnání hodnot normálových 

napětí σx a σy v bezprostřední blízkosti nově 

provedeného otvoru pro některé vybrané 

vyšetřované nosné stěny s dodatečně 

provedenými otvory ❚ Fig. 13 Analysis 

of values of normal stresses σx and σy in 

immediate vicinity of a newly created opening 

for some selected investigated load-bearing 

walls with additionally created openings

Obr. 14 Průběh normálových napětí σx 

po sepnutí nosné stěny v úrovni stropních 

věnců ❚ Fig. 14 Pattern of normal stresses 

σx after the bracing of a load-bearing wall at 

the floor ring beam level


