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HAVÁRIE STŘECH – NÁZORY ODBORNÍKŮ

MOŽNÁ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIKA ZŘÍCENÍ
STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ
Teze, uvedené v tomto materiálu, vyplývají z dlouhodobých zkušeností, získaných při navrhování střešních konstrukcí halových objektů velkých rozponů a zkušeností s haváriemi a poruchami některých konstrukcí.
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Chyby v návrhu konstrukce
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Chyby v projekční fázi
Lze je eliminovat důslednou nezávislou kon- REKONSTRUKCE STŘECH
trolou uvnitř projektového týmu nebo nezá- Za dobu životnosti střechy dochází k rekonvislou kontrolou mimo něj. S ohledem na strukcím střešního pláště. Přibývá vrstev
enormní tlak na ceny a termíny bývá fáze a mnohdy se z nezateplené střechy stane

zateplená. Dříve odtávající sníh se na střeše
udrží a konstrukce spadne vinou postupného zvyšování zatížení přidáváním vrstev.
Jakýkoli zásah do střešní konstrukce a konstrukce střešního pláště by proto měl být
doprovázen prohlídkou jejich stavu a statickým posudkem. Stávající legislativa tento
požadavek nezná.
KONTROLA A ÚDRŽBA
Vlastníci budov zpravidla ignorují své povinnosti v souvislosti s kontrolou a údržbou
nosných konstrukcí. Může jim tudíž uniknout koroze prvků uvnitř pláště, v založení,
případně může dojít k rozvoji únavových
jevů. Zároveň je nutné kontrolovat zatížení
střešní konstrukce technologiemi, kterého
za dobu životnosti zpravidla přibývá, a sledovat poškození konstrukcí při instalaci dalších technologií.
Údržba při extrémním zatížení
Hromadění sněhu a ledu na okrajích střech
brání odtoku vody z tajícího sněhu a je ohrožen prostor pod okrajem střechy. Majitel na
tyto jevy často nereaguje.
DLOUHODOBÁ OPATŘENÍ PRO DALŠÍ
PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ ČINNOST
• Zatížení sněhem: Je třeba revidovat
normu zatížení sněhem tak, aby vyhovovala statistickým hodnotám zatížení, zahrnujícím aktuální data. Nové hodnoty
zatížení sněhem je nutné sladit s celkovou filozofií pravděpodobnostního navrhování konstrukcí. Dále je třeba uvážit
revizi dalších ustanovení (nerovnoměrnost zatížení, návěje apod. v nižších sněhových oblastech).
• Navrhování: Zajistit nezávislou kontrolu statického řešení a návrhu uvnitř, nebo
vně zpracovatelského týmu. Součástí dokumentace a dokladů při stavebním řízení a kolaudaci stavby by měl být kvalitní
a srozumitelný statický výpočet a výkresová realizační dokumentace, vypovídající o skutečných vlastnostech konstrukce
i nezávislému posuzovateli.
• U koncepčního návrhu zhodnotit stavební řešení z hlediska možného hroma-

Projekce i dodávka ocelových, ocelobetonových a vysokopevnostních ocelobetonobých konstrukcí a budov,
mostů, technologických konstrukcí, hal i stožárů.
Soudní znalectví v oboru statika, dynamika – ocelové a železobetonové,
ocelobetonové konstrukce a konstrukce na poddolovaném území.
Kontakt: Ing. Josef Lukáš, CSc. – Ocelové konstrukce a mosty, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava,
tel./fax: +420 596 127 003, +420 597 464 164, Josef Lukáš (st.) +420 776 774 071, Josef Lukáš (ml.) +420 777 000 784

www.konstrukce.cz

Ing. Josef Lukáš, CSc. – Ocelové konstrukce a mosty
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dění neodtékající vody a ledu (atiky
u plochých střech) a konstrukčně zajistit
bezpečnostní přepady. Zároveň je u takových řešení nutné podstatně zvýšit
zatížení hromadící se vodou, které odpovídá vzniklému riziku.
• Při jakékoli rekonstrukci střechy a střešního pláště stanovit povinnost kontroly
střešní konstrukce a zadat jejich statické
posouzení.
• U konstrukcí, kde statika hraje významnou roli, stanovit povinnost autorského
dozoru statika (autora) v potřebném rozsahu a s potřebnými pravomocemi na
vznášení požadavků na kvalitu a kontrolu
konstrukce. To by značně eliminovalo
nekvalitní provádění staveb.
• Uvážit zavedení povinné kontroly statického návrhu nových konstrukcí. V podmínkách, kdy v ČR není zaveden systém
prüfstatika, je nutné rozhodnout, jak kontrolu legislativně zajistit. V každém případě by instituce jakékoli povinné kontroly,
jak jsem již uvedl, znamenala podstatné
zvýšení ceny a prodloužení doby projekční přípravy.
Likvidace následků havárie (ilustrační foto)
OPATŘENÍ PRO EXISTUJÍCÍ KONSTRUKCE
U konstrukcí, kde existuje možnost ohrožení
životů a velkých materiálních škod lze okamžitě provést řadu opatření:
• Kontrola konstrukce a určení její kapacity
únosnosti zatížení sněhem. U výše uvedených konstrukcí lze kontrolovat a revidovat stávající stav, včetně souladu konstrukce s projektem a statickým výpočtem
– pokud existuje. Když dokumentace neexistuje, je zpravidla možné ji zaměřit.
Identifikace ocelových konstrukcí je reál-

ná, u betonových (s výztuží) je však značně omezená.
• Dále je nutné zmapovat, jak je konstrukce
ve skutečnosti zatížena (stavební prvky,
technologie). Následně lze výpočtem stanovit kapacitu únosnosti zatížení konstrukce sněhem, případně doplnit základní výkresovou dokumentaci.
• Majitel konstrukce by měl znát osobu
(zpravidla statik), která by byla schopna

– případně povinna – na objednávku (pojištění) konzultovat nebezpečí při extrémním zatížení sněhem.
• Majitel by měl sledovat zatížení a odstraňovat sněhové a ledové vrstvy u okrajů
střech a odtokových cest kvůli ochraně
osob a majetku. K tomu by měly být na
střechách umístěny kotevní body nebo
zařízení umožňující pohyb osob s horolezeckou technikou, aby nebylo odstraňování sněhu závislé pouze na možnosti
zásahu hasičů.
• U většiny konstrukcí je možné instalovat
monitorovací zařízení napjatosti nebo
deformace konstrukčních prvků, případně konstrukce jako celku, a následně
analyzovat stav napjatosti a stupeň ohrožení konstrukce. Pro tato měření jsou
v současné době k dispozici poměrně
kvalitní a přesné metody (tenzometry,
lasery). Funkčnost zařízení lze ověřit zatěžovací zkouškou.

www.konstrukce.cz

Protože poslední možnosti opatření znamenají pro majitele budov nezanedbatelné náklady, bylo by nutné jejich splnění požadovat legislativně stanovenou povinností.
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ZÁVĚR
Tento materiál je podkladem pro řešení
úkolu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Firma, ve které pracuji, disponuje dostatečným množstvím odborníků na projektování
a posuzování a přístroji pro diagnostiku staveb a je schopna a ochotna spolupracovat
na definici a realizaci úkolu ministerstva.
Tento materiál bude dále revidován a na
základě diskuzí a údajů doplňován.
Dimenzování styků musí být precizní, jinak se pravděpodobnost havárie konstrukce
zvyšuje (ilustrační foto).

Vladimír Janata,
Excon, a. s.

