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ZatZatíížženeníí stavebnstavebníích ch 

konstrukckonstrukcíí

ObecnObecn éé popo žžadavky na bezpeadavky na bezpe ččnost a unost a u žžitnitn éé
vlastnosti stavebvlastnosti staveb (st. z(st. záákon 183/2006)kon 183/2006)

→→ zzáákladnkladníí popožžadavkyadavky
-- mechanickmechanickáá odolnost a stabilita,odolnost a stabilita,
-- popožžáárnrníí bezpebezpeččnost,nost,
-- ochrana zdravochrana zdravíí, zdravých , zdravých žživotnivotníích podmch podmíínek a nek a 
žživotnivotníího prostho prostřřededíí,,
-- ochrana proti hluku,ochrana proti hluku,
-- bezpebezpeččnost pnost přři ui užžíívváánníí,,
-- úúspora energie a ochrana tepla;spora energie a ochrana tepla;

→→ popožžadavky na stavebnadavky na stavebníí konstrukce a technickkonstrukce a technickéé
zazařříízenzeníí budovbudov

→→ zvlzvlášáštntníí popožžadavky pro vybranadavky pro vybranéé druhy stavebdruhy staveb

OkolnOkoln íí vlivy pvlivy p ůůsobsob ííccíí na stavebnna stavebn íí objektobjekt
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PoPožžadavky na pohodu prostadavky na pohodu prostřřededíí
TechnologickTechnologickéé popožžadavkyadavky
EkologickEkologickéé popožžadavkyadavky
EkonomickEkonomickéé popožžadavky adavky 
ArchitektonickArchitektonickéé popožžadavkyadavky

→→ urbanistickurbanistickéé,,
→→ provoznprovozníí (dispozi(dispoziččnníí),),
→→ estetickestetickéé..

Proces nProces n áávrhuvrhu a na nááslednslednéé realizacerealizace objektobjektůů pozemnpozemníích staveb je na ch staveb je na 
zzáákladkladěě vývýšše uvedene uvedenéého ho vysoce vysoce komplexnkomplexn íí ččinnostinnost vychvycháázejzejííccíí z z 
ddůůslednslednéé koordinace vkoordinace vššech dech dííllččíích ch ččinnostinnostíí..

StatickStatick éé zatzat íížženeníí stavebnstavebn íích konstrukcch konstrukc íí
StatickStatickéé zatzatíížženeníí –– mech. nebo fyzikmech. nebo fyzikáálnlníí vliv, který vyvolvliv, který vyvoláávváá zmzměěnu nu 

napjatosti, pnapjatosti, přřetvoetvořřeneníí, zm, změěnu polohy knu polohy k--cece..
→→ dle odezvy kdle odezvy k--cece -- statickstatickéé,,

-- dynamickdynamickéé;;
→→ dle ddle déélky plky půůsobensobeníí -- ststáálléé –– vlastnvlastníí ttííha, tlaky (zemina, spodnha, tlaky (zemina, spodníí

voda), pvoda), přředpedpěěttíí;;
-- nahodilnahodiléé -- dlouhodobdlouhodobéé –– skladovskladováánníí,,

-- ststřřednedněědobdobéé –– uužžitnitnéé,,
-- krkráátkodobtkodobéé –– snsnííh, vh, víítr, ntr, náámraza, mraza, 

teplotnteplotníí zmzměěny,ny,
-- okamokamžžititéé –– montmontáážžnníí,,
-- mimomimořřáádndnéé –– seismickseismickéé, hav, haváárie;rie;

→→ dle intenzity zatdle intenzity zatíížženeníí -- normovnormovéé (charakteristick(charakteristickéé) ) -- zkuzkuššenosti,enosti,
-- výpvýp. p. přřetvoetvořřeneníí kk--cece (II. MS),(II. MS),

-- výpovýpoččtovtovéé (n(náávrhovvrhovéé) ) –– s rezervou,s rezervou,
-- výpvýp. . úúnosnosti knosnosti k--cece (I.MS).(I.MS).


