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Článek hodnotí provedené vyztužení stěnových 

panelů soustav G 57, T 06B, P 1.11 a srovnává 

je s  požadavky současně platné normy ČSN 

EN 1992–1–1 a  české normy ČSN  73  1201 

Navrhování betonových konstrukcí pozem-

ních staveb. Upozorňuje i  na  některé rozdíl-

né požadavky vyztužení podle těchto dvou 

norem, podle nichž mají být rekonstrukce 

stěn navrhovány. ❚ This article assesses 

realized reinforcement of wall prefabricated 

elements sets G 57, T 06B, P 1.11 and these 

are compared to requirements of a  current 

ČSN EN 1992–1–1 code and the Czech code 

ČSN 73 1201 Design of concrete construction 

of Civic Buildings. Focus is also set to different 

requirements for reinforcements according to 

these two codes.

Malorozponovými soustavami jsou 

zpravidla nazývány příčně nosné sys-

témy s  osovým rozponem nosných 

stěn 2,4; 3; 3,6; 4,2 a  4,8  m, které 

byly nazývány také „pětitunové tech-

nologie“. Hmotnost montovaných díl-

ců byla závislá na  únosnostech typo-

vých jeřábů vyráběných ve slovenském 

Breznu. 

SOUSTAVY G  57 ,  T   06B,  P   1 .11

Typickými malorozponovými sousta-

vami celostátního uplatnění byly G  57 

v  raném stadiu rozvoje panelové vý-

stavby (po roce 1957), T 06B – vůbec 

nejrozšířenější soustava z druhé polovi-

ny šedesátých a sedmdesátých let mi-

nulého století (po roce 1966) a P 1.11 

– poslední soustava celostátně platná, 

z  počátku   osmdesátých let minulého 

století (vyvinul Studijní a typizační ústav 

v  roce 1974). Všechny tyto typy byly 

příčně nosné. Zde je popisována olo-

moucká varianta těchto verzí se samo-

nosným obvodovým pláštěm průčel-

ních fasád a lehčenými (nebo vrstvený-

mi) nosnými štítovými panely. 

Řadové sekce soustav měly jednot-

nou hloubku stěn 10,8  m. Z  obr. 1 

až 3 je zřejmý postupný vyvoj názo-

rů na dělení panelů ve stěnách. Příčné 

stěny byly průběžné, podélné ztužují-

cí stěny byly zkrácené a vloženy mezi 

stěny příčné. Obrázky dokumentují po-

stupnou snahu o zmenšení počtu svis-

lých spár, jako slabšího prvku stěnové-

ho systému, na hloubku stěny 10,8 m. 

CHARAKTERISTICKÉ SVISLÉ 

STYKY STĚNOVÝCH DÍLCŮ

Styky mezi stěnovými panely sousta-

vy G  57 neměly v  profilování čel ješ-

tě drážkování ve  tvaru hmoždinkové-

ho systému. V  čelech byly pouze kó-

nické hladké drážky s  okrajovými pří-

rubami. Jejich únosnost ve smyku byla 

velmi malá, činila méně než 20 kN i se 

započitatelnou výztuží na výšku jedno-

ho podlaží (ve smyslu dimenzování dle 

ČSN  73  1201 nebo ČSN 73  1211). 

Styky T 06B v rovině příčně nosné stě-

ny umožňovaly hmoždinkový přenos 

smykových sil (dle autora tohoto pří-

spěvku z  konkrétního výpočtu činila 

únosnost styku s hmoždinkami 122 kN 

v  tehdejších výpočtových hodnotách), 

kolmo na  tuto rovinu ale mohly vznik-

nout v napojení na hladkou stěnu trh-

linky – tento styk byl považován za sta-

ticky smykově neúčinný. 

U  soustavy P  1.11 již bylo působení 
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hmoždinek plnohodnotné v obou hlav-

ních půdorysných směrech (při správ-

ném zalití spár). Horáček ([4], str. 101)

uvádí výpočtovou únosnost rovinného 

styku P 1.11 hodnotou 140,7 kN .

VYZTUŽENÍ  STĚN

Vyztužování panelů procházelo určitým 

vývojem a souviselo s vývojem názorů 

na statický model stěnových systémů, 

ale také s  technologickými možnostmi 

jednotlivých montážních podniků a pa-

neláren. Z hlediska výpočetního mode-

lu bylo důležité sledovat možnosti vyu-

žití smykových únosností svislých spár 

mezi panely. 

V  raných obdobích vývoje panelo-

vých konstrukcí se uvažovalo (G  57, 

po  roce 1957), že spáry jsou funkč-

ní zejména při působení účinků větru, 

připouštěla se hodnota smykových na-

pětí do 0,2 MPa. Při působení svislých 

zatížení se naopak předpokládalo, že 

panely působí samostatně bez smy-

kového spolupůsobení sousedních díl-

ců. Tyto nelogičnosti vedly k tomu, že 

panely byly vyztuženy v blízkosti svis-

lých spár rozdílně, což bylo v  rozpo-

Obr. 1 Stěny G 57 jsou děleny na čtyři 

panely šíře 2 700 mm, plné nebo s dveřními 

otvory ❚ Fig. 1 Walls G 57 are divided in 

four prefabricated panels of 2700 mm width, 

full or with door openings

Obr. 2 Stěny T 06B jsou ze tří panelů šíře 

3,6 m (ale byly užívány i panely šíře 2,4 m) 

❚ Fig. 2 Walls T 06B are formed of three 

prefab elements of 3,6 m width (prefab 

elements of 2,4 m width were used as well)

Obr. 3 Stěna P 1.11 byla dělena v polovině 

rozpětí 5,4 m podélnou stěnou, panely 

s jedním nebo dvěma otvory byly délky až 

5,4 m, panely plné byly na délku 5,4 m děleny 

z hmotnostních důvodů na dva kusy ❚ 

Fig 3 Wall P 1.11 was divided in the middle 

of the overall span 5,4 m by a longitudinal wall, 

prefab elements with one or two openings 

were of length up to 5,4 m, the full elements 

of 5,4 m length were because of their weight 

divided into two parts 

Obr. 4 Styk stěn v rovině a styk podélných 

a příčných stěn (P 1.11) ❚ Fig. 4 Joint 

of walls in plane and joint of longitudinal and 

transversal walls (P 1.11)

Obr. 5 Styk zkrácené podélné stěny soustav 

s průběžnými příčnými stěnami (T 06B) ❚ 

Fig. 5 Joint-point of shortened longitudinal 

sets with running transversal walls (T 06B)
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ru se skutečným chováním. Byla v tom 

ale rezerva pro limitní situace, po-

kud by došlo k  okolnostem, že spá-

ry by zůstaly smykově zcela nefunkční, 

např. po vzniku trhlin nebo nedůsled-

ným zalitím spár. Je nutno také připo-

menout, že v  počátečním období na-

vrhování panelových domů bylo prová-

dění složitějších výpočtů obtížné, ne-

byla téměř k  dispozici výkonná výpo-

četní technika. 

V  pozdějším vývoji již byla únos-

nost spár ve  smyku počítána se za-

počtením všech komponent únosnosti 

(po roce 1971), bylo to prováděno me-

todikami ČSN 73 1201 a od roku 1987 

ČSN 73  1211. Využití výpočetní tech-

niky umožnilo výpočty stěn s průběž-

nými otvory, smykové spojení pane-

lů nebo spojení nadedveřními překlady 

(nadpražími) bylo modelováno spoji-

tým prostředím nebo diskrétními spoji. 

Teprve rozvoj numerických metod vý-

počtů na bázi metody konečných prv-

ků pro plošné konstrukce v  míře pří-

stupné širší odborné veřejnosti (při-

bližně po  roce 1985) umožnil i  výpo-

čty stěn s  rozdílnými polohami otvorů 

v  různých podlažích. Stěny se zpravi-

dla počítaly pružnou analýzou, oslabe-

né části stěn, svislé spáry nebo vodo-

rovné spáry v  rovinách stropních de-

sek se v globálním výpočtu speciálně 

nezadávaly, zpravidla se snížené mate-

riálové charakteristiky uvážily až v pro-

cesu dimenzování prvků. 

Z  hlediska technologických problé-

mů bylo zase podstatné např. sklád-

kování panelů. Protože stěnové panely 

byly tvarově stejné po celých výškách 

domů, jejich napjatost byla po  zabu-

dování rozdílná. Proto vznikaly řady 

pro čtyřpodlažní, osmipodlažní nebo 

dvanáctipodlažní zástavbu. Panely by-

lo nutno skladovat, ale panelárny čas-

to neměly k dispozici dostatečně veli-

ké skládkové plochy. Bylo tak obtížné 

zabránit okolnostem, kdy mohlo do-

jít k  záměně tvarově stejného, ale ji-

nak vyztuženého panelu. Proto někte-

ré podniky unifikovaly vyztužení ale-

spoň pro škálu výstavby čtyř a  osmi 

podlaží, nejčastější výškovou úroveň 

sídlištních celků. V  průběhu výstavby 

Obr. 6 Vyztužení podélného stěnového 

panelu, soustava T 06B-OL, vzdálenosti 

výztuže nejsou v souladu se současnými 

požadavky na vzdálenosti výztuží, je tedy nutné 

k tomu přistupovat jako k prostému betonu ❚ 
Fig. 6 Reinforcement of a longitudinal wall 

prefab element, set T 06B-OL, the distance 

of reinforcement are not in compliance with 

current requirements for the distance of 

reinforcement beams, therefore it is necessary 

to approach the elements as plain concrete

Obr. 7 Vyztužení panelu, soustava G 57, 

vzdálenosti výztuží jsou opět větší než 

požadovaných 400 mm, a) panel s otvorem, 

b) plný panel ❚ Fig. 7 Reinforcement of 

full element and an element with opening, set 

G 57, distance of reinforcements are again 

bigger than required 400 mm, a) element with 

opening, b) full element

Obr. 8 Vyztužení stěnového panelu 

s otvorem, soustava P 1.11 

❚ Fig. 8 Reinforcement of a wall element 

with opening, set P 1.11

Obr. 9 Vyztužení panelu s malým a velkým 

otvorem, soustava P 1.11 ❚ 
Fig. 9 Reinforcement of element with a small 

and big opening, set P 1.116
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se prováděly v určitých obdobích tzv. 

racionalizace systémů, cílené zejména 

ke snižování množství výztuže. 

Rozdílnost stupně vyztužení jednot-

livých panelů nebo jejich částí nabízí 

úvahu o  tom, jaký problém může do-

datečné rozšíření otvoru vyvolat. U pa-

nelu z  prostého betonu, který nemá 

v  okolí téměř žádnou výztuž, nemusí 

jít o složitý problém, u panelu se silně 

vyztuženými pilířky a nadpražím může 

neuvážený zásah vyvolat úplné vyřa-

zení výztuže z funkce.

Při zřizování nových otvorů je třeba 

respektovat požadavky na  vyztužová-

ní dle Eurokódu 2 [13], čl. 9.6, kde se 

požaduje, aby výztuž ve svislém i  vo-

dorovném směru byla umístěna v oso-

vých vzdálenostech max. 400  mm, 

případně trojnásobku tloušťky stěny 

ve  svislém směru. V  čl. 9.7. se u  vy-

sokých nosníků (stěnových nosníků), 

to jsou zpravidla překlady (nadpraží) 

nad dveřními otvory, vyžaduje ortogo-

nální výztuž v osových vzdálenostech 

do 300 mm nebo dvojnásobku tloušť-

ky vysokého nosníku. Připojení stěn 

ke stropním konstrukcím se uvádí v čl. 

10.9.2. Ve  stěnových prvcích umístě-

ných ve  stropní konstrukci se má při-

hlédnout k  možným výstřednostem 

a koncentraci svislých zatížení a tomu 

má být přizpůsobena výztuž.

ČSN 73  1201 Navrhování betono-

vých konstrukcí pozemních staveb [15] 

(česká norma, účinná od  září 2010) 

uvádí v  oddílu 9 Navrhování betono-

vých konstrukcí panelových budov, čl. 

9.3.3, že horní a  dolní koncové části 

stěnových dílců se doporučuje vyztu-

žit příčnou výztuží, minimálně o  prů-

měru 6 mm ve vzdálenostech 25 prů-

měrů profilů podélných prutů, případně 

nejvýše tloušťce dílce. 

Podélné lemovací pruty mají být 

umístěny po  obvodu panelů v  míře 

plochy min. 100 mm2 (čl. 9.4. této nor-

my). Svislé pruty mají mít profil min. 

tloušťky 10  mm. Lemovací výztuž je 

požadována také kolem otvorů, tato 

záležitost v  [13] zmiňována není. Čás-

ti mezi dveřním otvorem a okrajem díl-

ce užší než 500 mm mají být vyztu-

ženy min. čtyřmi pruty profilu 8  mm. 

8
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Kotevní délka prutů se měří od  rohů 

otvorů. 

Analýzou výpočtu stěny s  dodateč-

ně zřízeným otvorem často zjistíme, 

že vodorovná tahová napětí zasahují 

podstatně dál a kotevní délka měřená 

od rohu otvoru by nemusela být dosta-

tečná. Zde je třeba upozornit, že v ob-

lasti stropu je také lemovací výztuž stě-

nových dílců, zálivková výztuž ve spá-

rách mezi stropními panely (i  u  olo-

moucké verze G 57 [8]) a tyto výztuže 

jsou schopny malé tahy převzít. 

Jednoduché příklady výpočtu výse-

ků stěn jsou v [7], lépe je ovšem ana-

lyzovat vždy celou stěnu. Možnost za-

počtení ztužující zálivkové výztuže me-

zi spárami panelů dává čl. 9.10.2.1 [13]. 

I z praktických důvodů nebývá obvyk-

le možné protahovat kotevní výztuž až 

do  sousedních bytů po  zřízení nové-

ho otvoru. 

Dále je třeba podotknout, že i otázka 

lemování otvorů může být podrobena 

diskusi. Jeví se logickým, že u okrajů 

stěn, kde mohou vznikat i tahy při pů-

sobení větru (byť výchozí úvaha vždy 

je, že svislé tlakové napětí má být v ab-

solutní hodnotě větší, než tahové na-

pětí od  účinků větru), je takový poža-

davek oprávněný. Ve vnitřní třetině dél-

ky stěny ale zřejmě tahy nevzniknou, 

zde by lemovací svislá výztuž být ne-

musela.

V uplynulých dvaceti letech bylo rea-

lizováno mnoho dodatečných otvo-

rů do stěn panelových domů. Zpravid-

la se jednalo o nové dveřní otvory ne-

bo jejich rozšíření. Ale vznikaly i bizar-

ní požadavky a uživatelé bytů často žili 

v povědomí, že stěna mezi místnostmi 

je příčka, nikoliv nosný element. 

Ukázkou takového zásahu je obr. 10, 

který dává představu, jak to asi dopad-

ne, když majitel vůbec neví, že bourá 

v nosné stěně tloušťky 150 mm a k ta-

kovému zásahu je zapotřebí projekto-

vá dokumentace a  stavební povole-

ní. Tento zásah, zřízení otvoru průmě-

ru 2 m se současným oslabením dal-

ším dveřním otvorem, výrazně snížil 

mechanickou odolnost a stabilitu stěny 

v přízemí panelového domu. Realizace 

byla provedena nekvalifikovanými oso-

bami, naštěstí se podařilo rychle situa-

ci vyřešit a provést posílení konstrukcí.

ZÁVĚR

Autor tohoto článku, ve  spolupráci 

s  Ing.  Václavem Honzíkem, Prof. 

RNDr. Ing.  Petrem Štěpánkem, CSc., 

a Prof. Ing. Jiřím Witzanym, DrSc., rea-

lizoval v  průběhu roku 2012 a  počát-

kem roku 2013 seriál školení o  do-

datečném zřizování otvorů v  panelo-

vých domech pro autorizované inžený-

ry a techniky ČKAIT, ale i ostatní odbor-

nou veřejnost. 

Úpravy konstrukcí je třeba realizovat 

postupy uvedenými v ČSN ISO 13822 

Zásady navrhování konstrukcí – Hod-

nocení existujících konstrukcí (2005). 

Tato norma v  čl. 8.2 konstatuje, že 

konstrukce navržené a provedené po-

dle dříve platných norem, na  zákla-

dě dobrých stavebních zkušeností, se 

mohou považovat za provozuschopné 

pro budoucí použití, pokud nenasta-

nou (mimo jiné) změny v konstrukci ne-

bo způsobu jejího využívání.

Neuvážené zásahy do nosných stěn 

jsou ovšem většinou zásadními kon-

strukčními změnami, a  proto je tře-

ba postupovat metodikou Eurokódu 2 

[13]. Jak bylo ukázáno, vyztužení stěn 

není v souladu s požadavky tohoto eu-

rokódu, je zapotřebí na ně nazírat jako 

na konstrukce z prostého betonu. 

Je přáním autora příspěvku, aby při 

vypracování nové normy pro hodnoce-

ní konstrukcí, uvažované na úrovni ev-

ropských norem, byla této problemati-

ce věnována samostatná pasáž. V ČR 

bydlí v panelových domech až 3 mili-

ony lidí, v minulosti bylo věnováno vý-

zkumu i  teoretickému rozvíjení pane-

lových systémů mnoho péče a zkuše-

nosti s užitím nosných konstrukcí jsou 

velmi pozitivní. Jsem názoru, že do ná-

rodního aplikačního dokumentu lze řa-

du příznivých zkušeností promítnout.

Ing. Jaromír Vrba, CSc.

Statická kancelář

Kašparova 10, 779 00 Olomouc

e-mail: jaromir.vrba@volny.cz
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Obr. 10 Nekvali-

fikované zřízení 

velkého otvoru 

v nosné stěně, velká 

koncentrace napětí 

do svislého pilíře ❚ 

Fig. 10 Realized 

non-qualified 

opening in a wall, 

high tension 

concentration into 

the vertical column
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