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Zatížení stálá

Charakteristické hodnotyobjemové tíhy materiálů a 
úhlů vnitřního tření – EN 1991-1-1, příloha A.

Zatížení stálá: - Nosné prvky
- Nenosné prvky (příčky, povrchové úpravy, 
záchytná zařízení, izolace, atd.)
- Pevná zařízení (vybavení výtahů, 
pohyblivých schodiští, vytápění, 
elektrických zařízení, potrubí)

Vlastní tíha prvků = nominální objem × objemová tíha

Tíha betonové desky/m2 = tloušťka × objemová tíha

např.  0,20 m × 25 kN/m3 = 5 kN/m2



A Obytné plochy

B Kancelářské plochy

C Plochy pro shromažďování (C1  - C4)

D Plochy obchodní (D1 - D2)

E1

E2

Plochy pro skladovací účely 

Průmyslové plochy

C5 Plochy s vysokou koncentrací lidí

F, G Dopravní a parkovací plochy

Zatížení užitná - kategorie A až K



Kategorie C a D
Kate-
gorie  

Stanovené 
použití 

Příklad 

C plochy, kde 
dochází ke 
shromažďování 
lidí (kromě ploch 
uvedených v 
kategoriích A,B 
a D1) 

C1: plochy se stoly atd., např. plochy ve školách, kavárnách, 
restauracích, jídelnách, čítárnách, recepcích. 
C2: plochy se zabudovanými sedadly, např. plochy 
v kostelech, divadlech nebo kinech, v konferenčních sálech, 
přednáškových nebo zasedacích místnostech. 
C3: plochy bez překážek pro pohyb osob, např. plochy 
v muzeích, ve výstavních síních a přístupové plochy ve 
veřejných a administrativních budovách, hotelích, 
nemocnicích, železničních nádražních halách. 
C4: plochy určené k pohybovým aktivitám, např. taneční 
sály, tělocvičny, scény atd. 
C5: plochy, kde může dojít ke koncentraci lidí, např. budovy 
pro veřejné akce jako koncertní a sportovní haly, včetně 
tribun, teras a přístupových ploch, železniční nástupiště atd. 

D obchodní plochy D1: plochy v malých obchodech 
D2: plochy v obchodních domech 

 



2 kN/m2

4 kN/m2

6 kN/m2

5 kN/m2

7 kN/m2

3 kN/m2

Užitná zatížení v EN 1991-1-1

Kategorie qk[kN/m2] NP Qk [kN] NP
A Obecně 1,5 - 2,0 1,5 2,0- 3,0 2,0

Schodiště 2,0- 4,0 3,0 2,0- 4,0 2,0
Balkóny 2,5- 4,0 3,0 2,0- 3,0 2,0

B Kanceláře 2,0 - 3,0 2,5 1,5 - 4,5 4,0
C1-C5 Shrom. pr. 2,0 - 7,53,0-5,0 2,5 - 7,0 3,0-4,5
D1-D2 Skladovací 4,0 - 5,0 5,0 3,5 - 7,0 5,0-7,0
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Redukční součinitele:



Garáže a dopravní plochy

Kategorie qk[kN/m2] NP Qk [kN] NP

F           1,5 - 2,5 2,5 10 – 20 20
dopravní a parkovací plochy pro lehká vozidla do 30 kN a  8 sedadel

G                                   5 5,0 40 – 90 120
pro střední vozidla do 30 kN celkové tíhy,  menší než 160 kN

H Plochy nepřístupné s výjimkou běžné údržby    
0 - 1  (0,4) 0,75  A = 10 m2 0,9-1,5 (1)

I Střechy přístupné, zatížení stejné jako A až D 

K Plochy přístupné pro zvláštní provoz

Kategorie střech
qk[kN/m2] Qk [kN]



Vodorovná zatížení na zábradlí a dělící
stěny

Užitné plochy

A, B, C1 0,2 až 1,0 (0,5);   0,5-1,0

C2- C4, D

C5

qk [kN/m]  NP

0,8 a0,8 ažž 1,01,0;    ;    1,0

3,0 až 5,0;   5,0

E 0,8 a0,8 ažž 2,02,0;   ;   2,0

V ČSN 73 0035 pro B 0,5
C5 1,5



Vodorovná zatížení na svodidla

F = 0,5 m v2 / (δc + δ b)

δc deformace vozidla (mm)

δb deformace svodidla (mm)

PPřřííkladklad m =m = 1500 kg, 1500 kg, vv = 4,5 m/s, = 4,5 m/s, δc+ δb = 100 mm

mm hmotnost vozidla (kg)hmotnost vozidla (kg)
vv rychlost vozidla v kolmrychlost vozidla v kolméém smm směěru (m/s)ru (m/s)

Síla v kN působící kolmo na 1,5 m svodidla

F =0,5 m v2/(δ c+ δ b)=0,5×1500×4,52/100=300 kN



Uspořádání zatížení na konstrukci

Šachovnicové zatížení Zjednodušení v EN 1991-1-1

Výpočet mezipodporového momentu ve vyznačeném poli



Závěrečné poznámky
Pro nPro náávrh vodorovnvrh vodorovnéého nosnho nosnéého prvku se v urho prvku se v urččititéém m 
podlapodlažžíí uvauvažžuje nejmuje nejméénněě ppřřííznivzniváá poloha upoloha užžitných itných 
zatzatíížženeníí. Jestli. Jestližže je zapote je zapotřřebebíí uvuváážžit souit souččasnasnéé ppůůsobensobeníí
uužžitných zatitných zatíížženeníí v ostatnv ostatníích podlach podlažžíích, lze je ch, lze je 
uvauvažžovat jako rovnomovat jako rovnoměěrnrněě rozlorozložženenáá..

SoustSoustřřededěěnnáá a rovnoma rovnoměěrnrnáá zatzatíížženeníí se majse majíí uvauvažžovat ovat 
oddodděělenleněě..

Pro nPro náávrh svislých prvkvrh svislých prvkůů, zat, zatíížžených z nených z něěkolika podlakolika podlažžíí, , 
lze plze přředpokledpokláádat, dat, žže zate zatíížženeníí jsou rozlojsou rozložženenáá rovnomrovnoměěrnrněě..

RedukRedukččnníí sousouččinitel initel ψψ nelze uvanelze uvažžovat spoleovat společčnněě s s 
redukredukččnníím soum souččinitelem initelem αα..


