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1) Dodatečné ztužení zděných objektů 

 

Ztužení zděných objektů se provádí většinou u starších budov, které jsou vystaveny různým 

otřesům z blízkých komunikací, nebo došlo k vybourání proluk v řadové zástavbě a tím 

k nestejnoměrnému sesedání okolních budov. Poškození u těchto objektů se opět projevuje 

trhlinami. 
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Jako jedna z možností ztužení se nabízí stáhnutí celého objektů ocelovými zedními kleštěmi. 
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Technologický postup ztužení zděného objektu: 

 

1. Nejprve je nutno přistoupit ke vzepření zděného objektu. Sousedí-li objekt s prolukou, musí 

dojít naopak k jeho rozepření. 

2. Podle statika použijeme podélné nebo příčné ztužení objektu. Objekt lze ztužit i oběma 

způsoby najednou. 

3. V obvodových zdech pod úrovní stropu, lze-li, pak ve stropní konstrukci, provrtáme kanálky, 

kudy povedeme ocelové ztužující táhlo. 

4. Táhlo může být z ploché nebo kruhové oceli. V součastné době se nabízí i možnost použití 

speciálně vyrobené výztuže do předpjatých betonů.  

5. Na jednom konci lano upevníme do ocelové podložky a zasekáme do zdi takovým způsobem, 

aby po skončení napínání výztuže, mohla být zeď omítnutá a upravená. 

6. Výztuž protáhneme celým objektem a na druhém konci ji napínáme a upevníme pomocí 

ocelového klínu, popř. maticí, opět na ocelovou podložku. 

7. Rovněž kovovou část omítneme, aby nerušila fasádu budovy. 
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