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PŘÍHRADOVÉ ZTUŽENÍ PATROVÝCH BUDOV 

BRACING MULTI-STOREY BUILDING METHODS  

Abstrakt 

Příspěvek pojednává o příhradovém ztužení ocelové patrové budovy. První část příspěvku se 
věnuje srovnání vodorovných posunů v závislosti na tvaru ztužení ocelové patrové budovy. Ve druhé 
části se vybraly 2 nejtužší varianty, kde se zkoumaly vodorovné deformace uzlů ztužidel v příčném 
řezu. Závěrem je vyhodnocena vodorovná deformace horního bodu v příčném řezu patrové budovy, 
jak z hlediska celkové tuhosti objektu, tak i z hlediska ekonomického. 
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Abstract 

The paper describes the bracing of steel multi-storey building. The first part deals with 
comparison of horizontal displacement, depending on the shape of the steel bracing multi-storey 
building. In the second part were selected two variants, which dealt the horizontal deformation nodes 
glue press in cross-section. The conclusion is evaluated the horizontal deformation of the upper point 
cross-section multi-storey buildings, both in terms of overall stiffness, also in terms of economically. 
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 1 ÚVOD 
Patrové budovy jsou objekty pozemního stavitelství s ocelovým skeletem o dvou a více 

podlažích. U patrových budov se výrazně projevuje vliv vodorovného zatížení od účinků větru, popř. 
od seismických účinků do základů budovy, kde se vzrůstající výškou budovy stoupá vliv 
vodorovného zatížení a tím je ovlivněno utváření konstrukčního systému. 

Ocelový skelet vícepodlažní budovy tvoří stropnice, průvlaky, sloupy a ztužidla. Prostorová 
tuhost ocelového skeletu je zajištěna tuhými vazbami. Tuhá vazba je schopna přenášet vodorovné 
účinky a může být tvořena např. ocelovým příhradovým ztužidlem, které vznikne přidáním diagonál 
do netuhé vazby [1], [2]. 

2 VLIV POSUNŮ UZLŮ V ZÁVISLOSTI NA TVARU ZTUŽENÍ 
Předmětem tohoto příspěvku je porovnání vodorovných deformací v závislosti na tvaru 

ztužení ocelové patrové budovy. Rovněž se dále vyberou dvě nejtužší varianty, kde se zkoumá změna 
polohy uzlů ztužidel. Patrová budova má sedm podlaží o výšce jednotlivých podlaží 3,5m, kde osová 
vzdálenost sloupů je 6m. Ztužení je provedeno pomocí příhradových ztužidel ve tvaru zkřížených 
diagonál, které jsou připojeny kloubově. Zatížení vícepodlažní budovy je shodné pro všechny 
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varianty ztužení, viz obr.1 (stálé, kombinace užitných zatížení) a obr.2 (sníh, vítr). Výpočty 
vodorovných deformací jsou provedeny pomocí programu IDA NEXIS. 

 
Obr.1: Zatížení stálé a zatížení užitné (kanceláře) 

 

Obr.2: Zatížení sněhem a větrem 

Jelikož možností vyztužení patrových budov je mnoho, bylo v programu IDA NEXIS 
vymodelováno pouze šest základních variant vyztužení patrové budovy, viz obr.3. Všechny varianty 
byly zatíženy stejnými kombinacemi, viz obr.1 a obr.2. Pro porovnání vodorovné deformace, byl 
vybrán krajní uzel, který je vyznačen na obr.3. 
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Obr.3: Základní varianty vyztužení 

Výsledné hodnoty maximálních posunů ve zvoleném uzlu byly zapsány do tabulky tab.1. 
Tabulka obsahuje označení jednotlivých variant dle obr.3. 

Tab.1: Vodorovné deformace konstrukce 

Varianta 1 2 3 4 5 6 

Posun uzlu [mm] 13,61 7,51 9,44 13,22 9,48 10,91 

Hmotnost [kg] 18 136 19 952 19 952 19 650 18 741 18 741 

Hodnoty z tab. 1 ukazují, že ocelový skelet s příhradovým ztužením bude nejtužší pro variantu 
ztužení č.2, 3 a 5. 

Varianta č. 2 udává nejmenší hodnotu vodorovné deformace uzlu 7,51mm. Varianta č.3 má 
sice hodnotu nižší než varianta č.5, ale přesto je tato varianta na první pohled výrazně méně 
ekonomická než varianta č.5. 

Jelikož varianty č. 2 a č. 5 mají nejmenší hodnotu vodorovných deformací uzlu, použijeme je 
proto pro další porovnání, ve kterých budeme sledovat vliv změny polohy ztužidel na posuny uzlů. 
Z důvodu přehlednosti se varianta č.2 označí písmenem A, varianta č. 5 se označí písmenem B. 

3 VLIV POSUNŮ UZLŮ V ZÁVISLOSTI NA ZMĚNĚ POLOHY ZTUŽIDEL 

 3.1 Varianta A 
Pro variantu A vycházíme ze stejných předpokladů ocelového skeletu patrové budovy a jejich 

zatěžovacích stavů. Variantě A přidáme jedno střední ztužení, které poté posouváme po jednotlivých 
podlažích, kde sledujeme nárůst případně pokles velikosti posunů v uzlech. Tímto získáme dalších 
šest případů vyztužení patrové budovy, kde tyto změny polohy ztužidel označíme od A1 až A6 dle 
obr.4. 
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Obr.4: Změny polohy ztužidel varianty A 

Výsledné hodnoty varianty A včetně hmotnosti konstrukce jsou uvedeny v tab.2 a na obr.5, 
kde je graf vodorovných deformací uzlu v závislosti na variantě, ukazují výrazný pokles posunů uzlů 
při posouvání středního ztužidla do nižších podlaží. Nejmenší hodnoty vodorovných deformací je 
dosaženo u varianty A4 a A5 a poté opět tyto deformace rostou.  

Tab.2: Vodorovné deformace konstrukce varianta A 

Varianta A1 A2 A3 A4 A5 A6 

Posun uzlu [mm] 7,51 6,01 5,60 5,36 5,40 5,77 

Hmotnost [kg] 19 952 20 255 20 255 20 255 20 255 20 255 

 

Obr.5: Výsledné hodnoty varianty A 
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 3.2 Varianta B 
Pro variantu B vycházíme ze stejných předpokladů ocelového skeletu patrové budovy a jejich 

zatěžovacích stavů. Variantě B přidáme dvě krajní ztužení, které poté posouváme po jednotlivých 
podlažích, kde sledujeme nárůst případně pokles velikosti posunů v uzlech. Tímto získáme opět 
dalších šest případů vyztužení patrové budovy, kde tyto změny polohy ztužidel označíme od B1 až 
B6 dle obr.5. 

 
Obr.5: Změny polohy ztužidel varianty B 

Výsledné hodnoty varianty B včetně hmotnosti konstrukce jsou uvedeny v tab.3 a na obr.6, 
kde je graf vodorovných deformací uzlu v závislosti na variantě, ukazují výrazný pokles posunů uzlů, 
při posouvání dvou krajních ztužidel do nižších podlaží. Nejmenší hodnoty vodorovných deformací 
je dosaženo u varianty B5, a poté opět tyto deformace rostou.  

Tab.3: Vodorovné deformace konstrukce varianta B 

Varianta B1 B2 B3 B4 B5 B6 

Posun uzlu [mm] 13,61 10,91 9,43 9,48 8,84 9,40 

Hmotnost [kg] 18 136 18 741 18 741 18 741 18 741 18 741 
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Obr.6: Výsledné hodnoty varianty B 

 4 ZÁVĚR 
Pro stejnou kombinaci zatížení a šest různých variant příhradových ztužidel byly vypočteny 

vodorovné deformace patrové budovy. Z nich byly vybrány 2 varianty, varianta s nejmenší 
vodorovnou deformací a nejekonomičtější varianta. Z důvodu přehlednosti se varianta s nejmenší 
vodorovnou deformací označila písmenem A, varianta ekonomická se označila písmenem B. 

Pro variantu A mám vyšly výrazně nižší hodnoty vodorovné deformace v patrové budově než 
ve variantě B, ale s poměrně větším množstvím použitých ztužidel. Hmotnost ztužidel byla vyšší o 
30%, tzn. o 30% menší úspora materiálu pro ztužení objektu, než pro variantu B. Přitom rozdíl mezi 
těmito deformacemi byl pouze 3,48 mm.  

Výsledky jasně ukazují, že z důvodu úspory materiálu a současně minimálních vodorovných 
deformací je optimální středové vyztužení budovy, kde krajní ztužidla se umístí přibližně ve 
spodní polovině výšky budovy. 
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