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1. ÚVOD
Ačkoliv diskuse o požadavcích na robustnost nosných konstrukcí jsou v posledních
padesáti letech dosti intenzivní, jistá opatření ohledně robustnosti byla zakotvena
v předpisech již za Rakouska-Uherska. Na příklad byla uváděna minimální tloušťka stěn
podle počtu podlaží, odstupňovaná po výšce budovy, byly stanoveny požadavky na
kotvení stropních konstrukcí do stěn a v neposlední řadě byly požadovány věnce (táhla)
ve všech podlažích budov.
Přirozeně řetězové zřícení nároží obytného věžového domu Ronan Point ve východní
části Londýna v roce 1968 bylo rozhodujícím impulsem pro urychlené zlepšení
konstrukčních detailů zejména panelových budov.

Obr. 1 Zřícené nároží Ronan Point po výbuchu plynu (1968)
Robustností se rozumí schopnost konstrukce odolat mimořádným zatížením jako je např.
požár, výbuch plynu, náraz těžkého vozidla, náraz letadla, účinky povodně, ale také
lidským chybám při návrhu nebo realizaci, aniž by došlo k poškozením, která nejsou
v přiměřené relaci k příčině. Tato definice byla v podstatě obsažena již v interpretaci
základního prvního požadavku na mechanickou odolnost a stabilitu Směrnice pro
stavební výrobky CPR [1] z roku 1989. Samozřejmě, že tento požadavek zůstává
zachován i v relativně novém předpisu CPR [2] vyhlášeném v roce 2011. Podrobněji se
pak robustností zabývá Eurokód [3]. Řetězové zřícení je pravděpodobně nejdůležitější
fenomén, kterému se přiměřenou robustností konstrukce má předejít.

2. POŽADAVKY NA ROBUSTNOST
Eurokódy kategorizují konstrukce budov podle možných následků selhání nosné
konstrukce a to podle druhu budovy, účelu, výskytu osob a velikosti do třech tříd.
Třída 1 - malé následky selhání, jsou zde zařazeny

-

malé domy do čtyř podlaží, obývané jednou či dvěma osobami,
zemědělské stavby,
budovy zřídka navštěvované lidmi za předpokladu, že jsou vzdáleny od jiných
budov, kde se zdržují lidé, alespoň o 1,5 násobek své výšky.

Třída 2a – skupina s nižším rizikem a středními následky selhání
-

pětipodlažní domy užívané jednou nebo dvěma osobami,
byty a ostatní ubytovací zařízení nepřevyšující 4 podlaží,
průmyslové budovy do 3 podlaží,
obchodní prostory nepřevyšující 3 podlaží,
přízemní objekty pro vzdělávání,
veškeré veřejné budovy s plochou podlaží do 2000 m2.

Třída 2b – skupina s vyšším rizikem a středními následky selhání
-

hotely a bytové domy od čtyř do patnácti podlaží,
školy od dvou do patnácti podlaží,
nemocniční budovy do 3 podlaží,
kancelářské budovy od čtyř do patnácti podlaží,
všechny veřejné budovy o ploše 2000 až 5000 m2 na podlaží,
parkovací domy do šesti podlaží.

Třída 3 – velké následky selhání
-

všechny budovy již vyjmenované v nižších kategoriích, ale přesahující uvedené
limity,
všechny budovy, do nichž přichází veřejnost ve velkém počtu,
zařízení pro více než 5000 diváků,
budovy obsahující nebezpečné látky anebo se v nich konají nebezpečné procesy.

Objekty, které jsou zařazeny do třídy 1, se navrhují podle běžných návrhových norem
(Eurokódů). Objekty zatříděné výše se rovněž navrhují podle příslušných Eurokódů, ale
navíc
-

-

pro třídu 2a se musí navrhnout účinná horizontální táhla a kotvení podhledů ke
stěnám,
pro třídu 2b se požaduje kromě horizontální táhel navrhnout i vertikální táhla
procházející všemi sloupy a stěnami, je třeba zkontrolovat, že konstrukce budovy
zůstane stabilní i při imaginárním odstranění podpory, tedy sloupu nebo normou
definovanou částí stěny. Pokud dojde při imaginárním odstranění podpory
k porušení přesahující dohodnutou mez, je pak třeba tento prvek naddimenzovat
jako klíčový.
pro třídu 3 se vyžaduje provedení systematické analýzy rizik. Doporučení jak
postupovat je obsaženo v Příloze B normy [3].

3. SKELETOVÉ KONSTRUKCE
Hlavní příčinou řetězového zřícení u skeletových konstrukcí může být selhání podpory
stropní konstrukce nebo smykové selhání stropu v okolí podpory, tak zvané protlačení.
V polovině osmdesátých let minulého století byl v Československu velmi populární

poloprefabrikovaný systém nazývaný PREFAMONOLIT. V poměrně krátkém intervalu
došlo ke dvěma selháním tohoto systému. Jednak to bylo protlačení (propíchnutí)
předpjaté prefabrikované hlavice v Jirkově u Chomutova, při kterém sjela hlavice po
sloupu o několik decimetrů, jednak řetězové zřícení části stropní konstrukce při výstavbě
AOC Vodních staveb v Argentinské ulici v Praze 7. Tyto dvě události byly impulsem
k sestavení krajských odborných komisí, jejichž úkolem bylo prověřit všechny konstrukce
realizované tímto systémem. V Jirkově byla stropní deska dostatečně vyztužena
(vodorovná táhla), což zabránilo řetězovému zřícení. Zejména výše uvedené události
přispěly k vydání ČSN 73 1204 [4], která mimo jiné obsahuje dosti přísný požadavek na
množství výztuže proti řetězovému zřícení ve stropních deskách. Výztuž, která, má
zabránit řetězovému zřícení probíhá průběžně nad sloupy.

4. PANELOVÉ KONSTRUKCE
Poučení z částečného zřícení Ronan Point
Mohutná tlaková vlna od výbuchu plynu v kuchyni věžového domu způsobila destrukci
obvodových panelů v nároží objektu. Konstrukce nad místem výbuchu tím ztratila
podpory a došlo tak k jejímu postupnému zřícení. Padající trosky betonových dílců zničily
také konstrukci pod místem výbuchu. Situaci schématicky ilustruje obr. 2. U správně
navržené robustní konstrukce se předpokládá ztráta podpor v okolí místa výbuchu, ale
systém vodorovných a svislých táhel má zabránit zřícení horní části konstrukce a tím
ochránit poškození spodní části objektu padající konstrukcí
Není bez zajímavosti, že budova byla úspěšně opravena a sloužila svému účelu pak
ještě téměř 20 let, než bylo, spíše z politických důvodů, rozhodnuto o její demontáži.

Obr. 2 Schéma zřícení objektu Ronan Point

Zkušenosti z demolic
První panelové konstrukce byly navrženy ještě před rokem 1960 bez patřičných
zkušeností a speciálních znalostí, tím více je třeba obdivovat solidnost jejich konstrukce.
Prvním příspěvkem k metodice statických výpočtů těchto systémů u nás byly Pokyny [5]
vydané v roce 1965 a pak hlavně, už včetně získaných mezinárodních zkušeností po
řetězovém zřícení objektu Ronan Point, Směrnice [6], ještě hlouběji formalizované do
ČSN 73 1211 [7]. O neobyčejné tuhosti a odolnosti správně navržených a provedených
panelových konstrukcí svědčí již několik neúspěšných pokusů o jejich demolice
odstřelem nosných stěn spodní části objektů. Opakovaně se s tímto problémem střetly
stavební firmy ve Velké Británii, v roce 2015 ve skotském Glasgow (obr. 3), nebo v roce
2016 v Liverpoolu, kdy na troskách spodní stavby zůstala nakloněná, ale celistvá horní
část konstrukce. V takovém případě je pak demontáž velmi nebezpečná a přistupuje se
k mechanickému narušování konstrukce. Celistvost panelové konstrukce byla například
demonstrována také v případě podemletí základů při devastujících povodních na Moravě
v červenci 1997.

a) průběh demolice

b) po odstřelu

Obr. 3 Neúspěšná demolice panelových domů v Glasgow (2015)

Příležitosti k prohloubení znalostí o působení panelových konstrukcí
Britský výzkumný ústav BRE (Buidling Research Establishment) dostal příležitost provést
řadu významných zkoušek na vyklizených panelových objektech před jejich demolicemi.
S ohledem na rozsah panelové výstavby v naší zemi by bylo velmi žádoucí obdobným
způsobem ověřit vlastnosti konstrukcí panelových domů před jejich demolicemi.

5. ZDĚNÉ KONSTRUKCE
Integrita zděných konstrukcí je obtížněji dosažitelná, i zdivo ztužené věnci je méně
odolné vůči vodorovným či smykovým silám než železobetonová konstrukce. Svědčí
o tom např. totální destrukce zděného objektu v ruském Ivanovu po výbuchu plynu
v listopadu 2016 (obr. 4) nebo zřícení domů při povodních.
Velmi masivní zděná konstrukce však může výbuch plynu zvládnout. Příkladem mohou
být následky výbuchu plynu v Divadelní ulice v Praze 1 v dubnu 2013, jak je patrné z obr.
5 a 6. Došlo zde ke zničení otvorových výplní a zřícení stropní konstrukce v omezeném
rozsahu, masivní zděná konstrukce však odolala.

Obr. 4 Obytný dům po výbuchu Ivanovo, 2016

Obr. 5 Následky výbuchu plynu v Divadelní ulici

Obr. 6 Zřícený strop po výbuchu v Divadelní ulici

6. BALKONY
Mezi mimořádně citlivé konstrukce se řadí balkony. Během podzimu 2016 došlo
ke dvěma zřícením balkonů za velmi podobných okolností. V obou případech se
to přihodilo při studentských party, kdy se na balkoně shromáždilo maximální
možné množství studentů. Stáří obou konstrukcí bylo přibližně 15 let. V obou
případech padající balkon srazil balkony pod sebou. Zmíněné případy nejsou
ojedinělé a nastávají obvykle při studentských oslavách. Vtírá se otázka, zda
požadavky na velikost zatížení byly dostatečné. Avšak v obou případech jsou
zřejmé jak konstrukční nedostatky, tak i nedostatečná údržba. Bohužel v těchto
případech dochází ke ztrátám na životech a v lepším případě ke zraněním.
Případ zřícení balkonu v Angers ve Francii v říjnu 2016 měl za následek 4 mrtvé
studenty ve věku 18 až 25 let a 14 zraněných. Z obr. 7 je zřejmé chybné uložení
svislé větve výztuže u povrchu. Příčina zřícení balkonu objektu ve správě Trinity
College v Hartfordu (Connecticut, USA) v září 2016 se přisuzuje chybnému řešení
styků dřevěné konstrukce. Uvedené příklady svědčí o tom, že návrhu a provedení
balkonů je třeba věnovat náležitou pozornost a nešetřit na nezávislé a
kvalifikované kontrole jak projektu, tak realizace.

Obr. 7 Zřícení betonového balkonu v Angers 2016

7. ZÁVĚRY
Dostatečná robustnost nosných konstrukcí je důležitá zejména v případě mimořádných
zatížení. Eurokódy doporučují různá opatření nad rámec běžných návrhových postupů se
zřetelem na následky selhání a význam budov z hlediska nebezpečí ztrát lidských životů.
Správně navržené a řádně postavené panelové konstrukce se ukazují jako velmi
robustní, což bylo opakovaně zjištěno při jejich demolicích trhavinami.
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