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V článku je popsán princip zesilování nosných panelových stěn při 

dodatečném zřizování otvorů pomocí uhlíkových, popř. skelných kom-

pozitů, jehož předností je nenarušení původní výztuže prefabrikovaných 

dílců. ❚ The article describes the reinforcement principle of load-

bearing precast panel walls, treated by additionally cut holes with carbon 

or glass composites; its advantage is that it does not damage the original 

reinforcement of precast units.

Dodatečné zásahy do nosné konstrukce vícepodlažních 

panelových budov, zejména zřizování nových otvorů v nos-

ných stěnách, vyžadují zhodnocení stavebně technického 

stavu nosné panelové konstrukce v  rozsahu, který odpoví-

dá závažnosti zásahu. Stavebně technické zhodnocení musí 

vycházet z konstrukčního řešení příslušné stavební sousta-

vy – z řešení nosných stěn, obvodového pláště, styků nos-

ných dílců a ostatních konstrukčních úprav specifických pro 

danou stavební soustavu. Zvláštní pozornost v případě zři-

zování otvorů v nosných stěnách vyžadují stavební sousta-

vy s dutinovými stěnovými dílci (např. varianty stavební sou-

stavy HK) a se stěnovými dílci z lehkých betonů (např. G57). 

Při větším rozsahu dodatečně prováděných otvorů, popř. ot-

vorů větší šířky (> 0,9 m), je nutné posoudit prostorovou tu-

host nosné prefabrikované konstrukce vzhledem k účinkům 

vodorovných zatížení.

ZŘIZOVÁNÍ  DODATEČNÝCH OTVORŮ

Mezi závažné zásahy do nosných konstrukcí panelových do-

mů patří dodatečné zřizování prostupů a otvorů v nosných 

stěnách.

V  oblasti dodatečně provedeného otvoru v  nosných pa-

nelových stěnách dochází ke změně původního stavu na-

pjatosti charakteristického svisle působícím hlavním napě-

tím v tlaku σ2 ≈ σy, přičemž hlavní napětí v tahu σ1 ≈ σx ≈ 0. 

Provedením otvoru dochází k odklonu směru hlavních napě-

tí v  tlaku σ2 provázenému vznikem hlavních napětí v  tahu σ1 

a vodorovných tahových napětí σx (obr. 1), která mohou být 

příčinou vzniku tahových trhlin zejména v  oblasti nově vy-

tvořených nadpraží, ve svislých a  vodorovných stycích stě-

nových a  stropních dílců, popř. v podélných stycích strop-

ních dílců v částech přiléhajících k dodatečně provedenému 

otvoru.

V [1] byly uvedeny hlavní výsledky teo retické analýzy vlivu 

velikosti, polohy a počtu dodatečně zřízených otvorů na na-

pjatost oslabené nosné stěny. Zvýšenou pozornost je třeba 

věnovat otvorům šířky větší než 1 m a případům, při nichž 

dochází ke změně půdorysné polohy a velikosti dodatečně 

prováděných otvorů v jednotlivých podlažích v rámci jedné 

nosné stěny, které mohou vést k závažnému ohrožení sta-

tické bezpečnosti. Příklad hrubého namáhání nosných stěn 

v 2. a 3.  NP ohrožující statickou bezpečnost objektu je na 

obr. 2.

2a 2bObr. 1a,b,c Změna napjatosti v místě 

dodatečně provedeného otvoru v prefa-

brikovaném dílci ❚ Fig. 1a,b,c Change 

in the stress state at the point of an 

additionally cut hole in a precast panel unit

Obr. 2 a) Příklad hrubého narušení nosných 

stěn v 2. a 3. NP ohrožující statickou 

bezpečnost objektu, b) průběh tlakových 

trajektorií σ2 v nosné stěně při nad sebou 

nesymetricky uspořádaných dodatečně 

provedených otvorech [1] ❚ 

Fig. 2 a) Example of a serious degradation 

of load-bearing walls on the 2nd and 3rd OS 

threatening the building’s structural safety, 

b) time pattern of compressive trajectories 

σ2 in a load-bearing wall treated by non-

symmetrically arranged holes additionally cut 

above each other [1]

nový stav (dodatečně zřízený 
otvor v 2. NP)

původní stav (bez dodatečně 
zřízeného otvoru)

nový stav (dodatečně zřízený 
otvor v 8. NP)
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ZESILOVÁNÍ  NOSNÝCH PANELOVÝCH STĚN 

OSLABENÝCH DODATEČNĚ ZŘÍZENÝMI  OTVORY 

UHLÍKOVÝMI  KOMPOZITY

Uhlíkové, popř. skelné nebo aramidové, kompozity na bázi vy-

sokopevnostních vláken a  epoxidové pryskyřice, popř. spe-

ciální polymercementové směsi patří k  novým progresivním 

a vysoce účinným materiálům, které nacházejí řadu uplatnění 

v současných betonových [2], popř. zděných konstrukcích [3], 

[4], [5]. Obecné charakteristiky zesilujících tkanin a mřížek jsou 

uvedeny v  tab. 1. Ve vzájemné interakci beton–kompozit se 

významně uplatňuje vysoký modul pružnosti v tahu kompozitu 

(cca 5x větší modul pružnosti kompozitu v porovnání s modu-

lem pružnosti betonu), který účinkem vynuceného přetvoření již 

v počáteční fázi vzniku mikrotrhlin přebírá tahové napětí v be-

tonu prefabrikovaného dílce, a tím významně přispívá k zajiště-

ní statické funkce prefabrikované konstrukce.

Na základě analýzy normálových a  smykových napětí od 

účinku svislých, popř. i vodorovných zatížení je nutné provést 

návrh zabezpečení a sanace nosné stěny zejména v ob-

lasti dodatečně provedeného otvoru:

• přenesení vodorovných tahových napětí σx v oblasti nad no-

vě provedeným otvorem lze zajistit dodatečným oboustran-

ným vyztužením nově vzniklého nadpraží lamelami, nebo 

pásy tkaniny na bázi vysokopevnostních vláken (uhlíkových, 

skleněných, aramidových) lepenými oboustranně do měl-

kých drážek na řádně očištěný (zbroušený) povrch stěnové-

ho dílce epoxidovou pryskyřicí, popř. při aplikaci „mřížkové“ 

uhlíkové tkaniny speciální polymercementovou směsí s pře-

sahem zajišťujícím potřebné kotvení výztuže v tlačené oblasti 

nadpraží (obr. 3). V případě absence věncové výztuže ve sty-

ku stěna–strop–stěna se doporučuje provést dodatečné vy-

ztužení celé stěny v úrovni stropní konstrukce pod nově zří-

zeným otvorem, včetně kotvení obvodových dílců v souladu 

s ČSN EN 1992-1-1 [6],

• přenesení vodorovných tahových napětí +σx v  oblasti sty-

ku stěna–strop–stěna pod nově provedeným otvorem lze 

v případech, kdy otvor nenarušuje stěnový dílec na spod-

ním okraji, zajistit lamelami, popř. pásy tkaniny vloženými do 

mělkých drážek provedených v patě stěnových dílců. V pří-

padech, kdy je stěnový dílec v  místě nově zřízeného ot-

voru „přerušen“, je nutné provést úpravu naznačenou na 

obr. 4a,

• požadavku ČSN 73 1211, podle kterého se doporučuje pro-

vést výztuž po obvodě otvoru, lze vyhovět dodatečným ole-

mováním otvoru lamelami, nebo pásy uhlíkové tkaniny po-

žadované šířky vlepenými do mělkých drážek na obou stra-

nách otvoru. (Použití ocelových nosníků v novém nadpraží, 

popř. vyztužení otvoru ocelovým rámem přináší řadu static-

kých komplikací a nelze je jednoznačně doporučit. Tuhá vý-

ztuž umístěná po obvodě otvoru může být příčinou naruše-

ní nadpraží smykovými silami způsobenými náhlou změnou 

4b4a
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Obr. 3 Vyztužení nadpraží nově provedeného otvoru vysoko-

pevnostními lamelami v mělké drážce (průběh vodorovných normálových 

napětí ±σx nad nově zřízeným otvorem) ❚ Fig. 3 Reinforcement 

of the head of a newly cut hole with high-strength strips in a shallow 

groove (time pattern of horizontal normal stresses ±σx over a newly cut 

hole)

Obr. 4 a) Sepnutí v patě stěnových dílců 

v případě otvoru, který „přerušuje“ obrys dílce, 

b) sepnutí v patě stěnových dílců lamelami J 

umístěnými v mělkých drážkách ve stěnových 

dílcích, c) předpínací koncový úhelník 

❚ Fig. 4 a) Bracing in the toe of the wall 

units in the case of a hole “interrupting” the 

unit’s contour, b) bracing in the toe of wall 

units with strips installed in shallow grooves in 

wall units, c) prestressing end angle

Tab. 1 Charakteristiky zesilujících tkanin a mřížek ❚ Tab. 1 Characteristics of strengthening fabrics and meshes

Typ kompozitu Zesilující tkaniny na bázi uhlíkových vláken Zesilující tkaniny na bázi skelných vláken Zesilující mřížky na bázi uhlíkových vláken

Charakteristika
jednosměrně nebo obousměrně tkané jedno- 

nebo vícevrstvé tvořené uhlíkovými vlákny 

jednosměrně nebo obousměrně tkané jedno- 

nebo vícevrstvé tvořené skelnými vlákny

speciální obousměrně tkané jednovrstvé 

tvořené uhlíkovými vlákny

Vlákna

tloušťka [mm] 0,25 až 0,32 0,18 až 0,38 0,047

pevnost v tahu [MPa] 3 000 až 4 000 2 500 až 3 500 4 800

modul pružnosti [GPa] 200 až 250 65 až 80 240

maximální tahové 

přetvoření
[%] 1,5 až 1,9 4 až 5 1,8

hustota [g/cm3] 1,5 až 2  2,2 až 2,7 1,78

gramáž [g/m2] 600 až 700 500 až 1 000 168

Způsob lepení na nosnou 

konstrukci 

pomocí speciální dvousložkové bezrozpouštědlové tixotropní epoxidové pryskyřice s dobou 

zpracovatelnosti 3 až 7 h, viskozitou po smíšení 550 až 750 mPas a hustotou po smíšení 

1 100 až 1 200  kg/m3 (při 20 °C)

pomocí speciální malty s hustotou 

1,5 kg/dm3, pevností v tahu 8,6 MPa 

a pevností v tlaku 25,5 MPa (experimentálně 

stanovené hodnoty)
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tuhosti dveřních pilířů v místech lemujících úhelníků. – pozn. 

autora),

• mezi spolehlivá a účinná opatření, zejména v případech ne-

dostatečné dimenze věncové výztuže a „lemující“ výztu-

že stěnového dílce s dodatečně provedeným otvorem, patří 

dodatečné sepnutí prefabrikované stěny v úrovni pat a zhla-

ví stěnových dílců předepnutými uhlíkovými lamelami vlože-

nými do mělkých drážek před oslabením stěny dodatečně 

zřízeným(i) otvorem(y) (obr. 4b). Zvýšení účinnosti předepnu-

tí vyžaduje vnesení předpínací síly po délce např. uhlíkové la-

mely (přilepení uhlíkové lamely na nosnou stěnou provést až 

po vnesení přepínací síly, obr. 5),

• zvýšenou odolnost svislých styků stěnových dílců vzhle-

dem k působícím účinkům (zvýšení duktility), případně i je-

jich zpevnění v nelineárně pružné oblasti, lze docílit tlako-

vým předpětím styčné spáry prostřednictvím předepnutých 

uhlíkových lamel. Svislé styky narušené trhlinami lze zpev-

nit pomocí kompozitů na bázi vysokopevnostních (uhlíko-

vých, popř. skleněných) vláken a epoxidové pryskyřice šířky 

minimálně 400 mm, popř. lamel vložených do mělkých drá-

žek (cca 10 × 50 mm), tak aby nedošlo k narušení výztuže 

stěnových dílců (obr. 6) a bylo možné provést požární a po-

vrchovou úpravu. (V  případě použití polymercementových 

směsí je jejich požární odolnost dostatečná. V případě po-

užití epoxidových pryskyřic je potřeba zajistit požadovanou 

požární odolnost pomocí povrchových úprav – jemnozrn-

né cementové malty tloušťky 8 mm a požárně aktivní zpěňu-

jící stěrky tloušťky 1 mm s přesahem 10 mm na okolní kon-

strukci. – pozn. autora) Při použití speciální „mřížkové“ uhlí-

kové tkaniny lze kotvení zajistit speciální polymercementovou 

maltou.

SHRNUTÍ

Předností aplikace uhlíkových (skleněných) kompozitů při 

zpevnění a zabezpečení stěn s nově zřízeným otvorem v po-

rovnání s užitím ocelových výztužných prutů je vysoká účin-

nost uhlíkového (skleněného) kompozitu na bázi vysokopev-

nosních vláken a epoxidové pryskyřice, popř. polymerce-

mentových směsí a zachování, tj. nenarušení, výztuže zabu-

dované v prefabrikovaných dílcích.

Veškeré zásahy do nosných konstrukcí panelových objek-

tů musí být prováděny v souladu s platnou legislativou, být 

posouzeny autorizovanou osobou v oboru pozemních sta-

veb a statika a musí být řádně ohlášeny příslušnému orgánu 

státní správy, včetně zajištění potřebných povolení.

Zpracováno dle certifikované metodiky MMR „Metodické a technické 

pokyny pro posuzování stavebních úprav a zásahů do nosné konstrukce 

panelových domů“.
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prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.
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Obr. 5 Průběh normálových napětí σx před a po sepnutí nosné stěny 

v úrovni stropních věnců ❚ Fig. 5 Time pattern of normal stresses σx 

before and after bracing a load-bearing wall at the floor bond beam level

Obr. 6 Příklady sanace porušených svislých styků nosných dílců 

pomocí tkaniny uhlíkových vláken ❚ Fig. 6 Examples of the 

rehabilitation of failed vertical joints of load-bearing units with carbon-

fibre fabric
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