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PŘEDPÍNÁNÍ STAVEB VE VZTAHU K PODLOŽÍ 
 

Structures Post-tensioning in Relation to Subsoil 

 

The paper describes problems of geological survey, defects and strengthening of spread 

foundations using the method of post-tensioning.  

 

1. ÚVOD 

 

U pozemních staveb se často příčina poruchy nachází v podzákladí. Přitom se může jednat o 

přirozeně problematickou základovou půdu, nebo o půdu původně vyhovující, ale narušenou 

lidskou činností nebo přírodními vlivy. Proto je při opravách starých objektů nezbytné 

věnovat zvýšenou pozornost podzákladí a základům. Neznalost podzákladí může proto vést až 

k vadnému stavebně-statickému návrhu stavby.  

 

2. INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

 

U každé novostavby či rekonstrukce musí být před zahájením projektování proveden 

inženýrsko-geologický průzkum. Omezování rozsahu inženýrsko-geologického průzkumu 

z finančních či jiných důvodů je nerozumné – neznalost podzákladí může totiž stavbu výrazně 

zdražit. Sondy či vrty do podloží by měly postihnout celou plochu staveniště (včetně aktivní 

plochy základů); u starších objektů, ke kterým se nová konstrukce přistavuje, by se měly 

zjistit tvary základů a hloubku základové spáry.  

 

3. STAVEBNĚ-STATICKÝ PRŮZKUM 

 

Stavebně-statický průzkum musí zjistit příčinu poruchy stavby. Provádí se to především 

posouzením tvaru trhlin a jejich změnami v čase. Součástí analýzy trhlin by měl být 

kinematický rozbor rozvolněných částí konstrukce – měl by se určit mechanizmus porušení 

konstrukce.  
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Systém průzkumu byl dostatečně popsán v řadě publikací [např. 2, 3], podcenění průzkumu 

mívá obvykle závažné důsledky. 

 

4. K NÁVRHU ZAJIŠTĚNÍ STAVBY 

 

Pro rekonstrukce staveb lze použít různé metody statického zajištění. Jednou z nich je ztužení 

pomocí předpínacích lan. Zjednodušeně lze říci, že statické zajištění staveb lany je možné 

pouze po pečlivém zhodnocení deformací základů a podzákladí a zodpovědným zkoumáním 

trhlin horní stavby, kdy se prokáže, že vodorovné posuvy v trhlinami narušeném zdivu jsou 

dominantní, tj. převládají posuvy vodorovné nad svislými (obvykle se uvádí poměr  4 ≥ 1). 

Pak je odůvodněné a jedině správné navrhovat horizontální ztužení základů a horních 

konstrukcí předpínáním.  

 

5. PŘEDPÍNÁNÍ KONSTRUKCÍ 

Statický návrh sanace s použitím předpínacích lan sestává obvykle ze čtyř součástí: 

• z uzavřeného okruhu předepnutí základů po obvodě stavby; 

• z uzavřeného okruhu předepnutí stěn horní stavby v úrovních stropů nebo pod a nad okny 

u konstrukcí halových; 

• z předepnutí kleneb, má-li stavba klenby; 

• z eliminace parazitních vertikálních sil při předpínání kleneb pomocí svislého předpětí 

pilířů či stěn.  

Podle okolností je možné některou ze zmíněných sanačních částí neprovádět nebo ji 

redukovat na nezbytné minimum. Umožňuje to též rozčlenit rekonstrukci do jednotlivých 

kroků a etapizovat ji – to  je ovšem mimořádně závažné, neboť při realizaci není třeba mít 

ihned k dispozici prostředky na celý projekt, ale jen na jeho nejdůležitější etapu. 

Pod pojmem „uzavřený okruh předpětí“ se rozumí takový systém lan, který konstrukci obepne 

lanovým okruhem. Ten pak dokonale nahrazuje účinek dříve používaných kovaných táhel a 

kleštin (které často již nebývají dostatečně účinné) a současně doplní konstrukci ztužením ve 

vodorovných rovinách, které se u nových staveb provádí pomocí betonových základů (s 

věncovou nebo konstrukční výztuží) a ztužujících věnců v úrovních stropů.  

Před započetím předpínání je třeba proinjektovat trhliny – předpínat konstrukci bez tohoto 

pracovního kroku je nebezpečné a mohlo by vést k trvalému poškození stavby.  

 



6. OBVODOVÉ PŘEDEPNUTÍ ZÁKLADŮ LANY 

 

Důležitou součástí předepnutí stavby je zajištění základů – často totiž dochází u staveb 

k závažným poruchám při vodorovných pohybech v podzákladí (např. při nestabilitě terénu, 

při nehomogenním podzákladí, při změně konzistence podloží zatečenou vodou apod.). 

Proto se v současné době i u menších staveb (např. rodinných domů) tuhost nových 

betonových základů zabezpečuje věncovou nebo staticky potřebnou (tj. navrženou) výztuží. 

Poruchám lze čelit železobetonovým rozšířením základů po obvodu objektu, ve kterém se 

uzavřeným okruhem předpínacích lan objekt mírně dodatečně předepne natolik, že  porušení 

zdiva již nebude možné. Úprava styku nového pásu a starého základu musí přitom zaručit  

možnost drobných posuvů, vyvolaných předpínáním obou konstrukcí po sobě (např. 

oddělením staré a nové konstrukce několikanásobně uloženou lepenkou na upravený povrch 

starého základu). Pro zakotvení lan se použijí zapouzdřené kotevní systémy (Dywidag).  

Pro stanovení sil v lanech lze uvést dvě kriteria – dolní hranicí je síla, způsobující drobný 

posuv konstrukce po podloží (tu lze stanovit z tíhy stavby násobené koeficientem klouzavého 

tření zdiva po zemině ve zdivu základů), horní hranicí je pak síla, kterou je schopno zdivo při 

horizontálním předpínání převzít. Pokud ovšem konstrukce není porušena vlivem 

převládajících horizontálních posunů v úrovni základů, není tuto etapu třeba zajišťovat. 

 

7. UZAVŘENÝ OKRUH PŘEDEPNUTÍ STĚN HORNÍ STAVBY 

 

V úrovních stropů nebo pod a nad okny u konstrukcí halových se po obvodu stavby do 

vyřezaných drážek ve zdivu a do náhradních vrtaných kabelových kanálků vloží lana, která se 

napnou. Pro změny směru lan se použijí zvláště navržené a předem vyrobené ocelové vodící 

lišty – deviátory. Pokud je to nutné, je třeba zajistit překotvení lana tak, aby okruh tlakových 

sil byl uzavřen. Konstrukční zalomení zdí v oblasti překotvení se navíc příčně předpínají a 

jejich únosnost lze ověřit modelováním pomocí MKP nebo modelem vzpěra-táhlo. 

 

8. PEVNOST ZDIVA POD KOTEVNÍMI DESKAMI 

 

Kotevní desky se navrhují z ocelových plechů, jejichž tloušťka eliminuje na minimum jejich 

deformaci. Velikost desek se volí tak, aby pod nimi nebyla překročena výpočtová pevnost 

v soustředěném tlaku betonu či zdiva. Pokud se předpíná zdivo je samozřejmě nutné kotevní 

sklípek, vyřezaný pro desku, upravit cementovou maltou.  



Vzhledem k tomu, že ve většině případů se zdivo předpíná ve vodorovných rovinách je nutné 

ověřit vztah mezi pevností zdiva kolmo na ložné spáry fd a pevností zdiva rovnoběžně 

s ložnými spárami fhd (pod kotevními deskami). U existujících budov stanovení hodnoty fd  

obvykle nečiní problémy – pro její zjištění se použijí nedestruktivní nebo destruktivní metody 

pevnosti cihelných prvků a malty [2, 3]. Pro pevnost fhd je však třeba ověřit vyplnění svislých 

(styčných) spár mezi zdícími prvky maltou. Dle našich a německých výzkumů [4] je možné 

hodnotu fhd určit pomocí grafu v Tab.1 redukcí fd koeficientem c → fhd = c . fd. Jako 

bezpečnou a ověřenou hodnotu lze použít fhd ≈ 0,10 až 0,15 fd.  
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Tab 1. Hodnota koeficientu c ve vztahu k vyplnění svislých spár maltou  

(vodorovně – vyplnění spár maltou v %) 
 

9. PŘÍKLADY PŘEDEPNUTÍ ZÁKLADŮ HISTORICKÝCH STAVEB 

 

Výše popsané průzkumné postupy a zesilování byly úspěšně použity při úpravách 

základových konstrukcí u řady historických zděných objektů. Podkladem pro návrh byl vždy 

inženýrsko-geologický průzkum. 



Barokní kostel sv. Michala leží z regionálně-geologického hlediska v území, které je  

součástí neogenní karpatské předhlubně. Základovou půdu tvoří sedimenty karpatu, které jsou 

zde zastoupeny objemově nestálými vápnitými jíly. Podzemní voda je vázaná na písčité 

vložky v neogenním jílu v hloubce cca 4,0 m. U stavby, mohutně poškozené trhlinami a 

s odklánějící se věží, byl navržen a proveden po obvodu stavby práh s předpínacími lany, také 

horní stavba byla lany podobným způsobem zesílena – Obr. 1 (vlevo) [2].  

U knihovny se základy ležícími v prosedavých spraších, nasedajících na neogenní 

spodnětortonské vápnité jíly (tégly), s podzemní vodou, vázanou na styk kvartérních a 

neogenních jílů, došlo k těžkému porušení stavby téměř svislými trhlinami. Základy byly 

zesíleny nejen předepnutými obvodovými prahy, ale i rozšířením reverzními příčně 

předepnutými klenbami – Obr. 1 (vpravo). 

Základová půda okresního archivu pozůstává ze dvou typů zemin – na jedné straně 

z aluviálních jílovitopísčitých náplavů, které jsou málo únosné, na druhé části pak ze spraší,   

náchylných k prosedání. Předkvartérním podkladem jsou zde neogenní spodnětortonské 

Obr. 1 Rozvětvení předpjatého základového rámu kostela ve Švábenicích (vlevo) a příčně 
předepjatá reverzní základová klenba v knihovně ve Vyškově (vpravo) 

Obr. 2 Vedení předpínacích lan nad základy a na fasádě okresního archivu v Lysovicích 
(vlevo) a předpjatý obvodový základový rám fary v Komořanech s geotextilií (vpravo) 



vápnité jíly (tégly). Hladina podzemní vody ve východní části je v hloubce cca 2,0 m, 

v západní částí se zdržuje na styku kvartérních spraší a neogenních jílů – Obr. 2 (vlevo) [2].  

U zámku tvoří základovou půdu fluviální a svahové sedimenty a spraše. Tyto převážně 

jílovité zeminy spočívají na neogenním jílu. Objekt byl založen na pískovcových deskách na 

dřevěném roštu, podepřeném dřevěnými pilotami. Dřevo roštu a pilot shnilo v důsledku 

poklesu hladiny podzemní vody v závislosti na dřívějších úpravách okolního terénu. Bylo 

navrženo plošné podélné a příčné stažení předpínacími lany, uloženými do železobetonových 

pásů, rozšiřujících původní základy; předepnutí bylo zajištěno i v úrovních stropů. 

Základovou půdou fary jsou miocénní spodně bádenské vápnité, objemově nestálé jíly. Mimo 

další zesilovací práce byla stavba v úrovni základů ztužena předepnutými lany v nových 

základových pásech – Obr. 2 (vpravo). 

 

10. JINÉ MOŽNOSTI REKONSTRUKCÍ ZÁKLADŮ  

 

Zhusta je možné se setkat s názorem, že nejlepší zajištění trhlinami narušené konstrukce je 

použití pilotáže pod základy. Je-li ovšem převládající pohyb v konstrukci vodorovný, pak ale 

podepření její poškozené části pilotami (ať jsou to piloty, mikropiloty nebo reinjektované 

zemní hřeby) může vyvolat neadekvátní odezvu stavby na tento zásah - pilotami podepřená 

konstrukce se sice stabilizuje, ale zbytek objektu se dále porušuje a ještě více se oddělí od 

vertikálně zajištěných konstrukcí. Též, nehledě na nevhodnost tohoto statického zásahu, je  

rekonstrukce drahá a ke stavbě málo šetrná. Příkladem budiž např. vrtání mikropilot 

z vnitřních prostorů objektů či narušení sklepů, chodeb, krypt apod. vrty vyteklou injektážní 

maltou. V podobných případech pak i doplňující stahovaní lany nebývá účinné.  

 

Teoretická část prací byla provedena za finančního přispění MŠMT ČR, v rámci výzkumného 

záměru MSM 0021630519 „Progresivní spolehlivé a trvanlivé nosné stavební konstrukce“ 
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