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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou revitalizace historických objektů. V teoretické 

části jsou popsány technologie statického zajištění a sanací svislých a vodorovných nosných konstrukcí 

za účelem zvýšení prostorové tuhosti objektu. V praktické části je proveden návrh statického zesílení 

obvodového zdiva, statický návrh a posouzení spřažené dřevo-betonové desky pro celkovou revitalizaci 

stropní konstrukce. Návrh stropní desky je ekonomicky porovnán ve více variantách. Návrhy jsou 

provedeny pro existující objekt bývalého hostince ve Velichovkách. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

rekonstrukce, helikální výztuž, kompozitní, dřevo-betonová deska 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the problems of revitalization of historical objects. The theoretical 

part describes the technologies for static reinforcing and rehabilitation of vertical and horizontal bearing 

structures for a purpose of increasing the general stiffness of the object. As the practical part a static 

design project is made for reinforcing of the bearing walls and also for the general reconstruction of the 

slab. The slab is designed as the composite timber-concrete structure. The design project of the slab is 

economically compared with other variants. The designs are made for an existing object of the old 

restaurant in the village Velichovky. 
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1 ÚVOD 

V dnešní době je stále tím větší trend lidí, stěhovat se z měst na vesnice nebo do klidnějších 

okrajových částí velkých měst. Tento trend je zjevný na spoustě míst naší země. Lidé staví stále nové a 

nové rodinné domy v nově vznikajících čtvrtích vsí a okrajových částech velkých měst namísto 

využívání již existujících objektů. Stává se pak, že v obcích se nachází opuštěné objekty často 

historického charakteru. Tyto objekty se mnohdy nenachází v desolátním stavu. Je tedy škoda takovéto 

objekty ponechat opuštěné nebo v horším případě zdemolovat a vystavět tam objekty nové. 

Rekonstrukce již stávajícího objektu ve většině případů je velmi v hodnou volbou a to nejen 

z ekonomického hlediska.  Právě takovéto nově zrenovované objekty se často mohou stát novými 

rodinnými domy nebo objekty pro jakékoliv jiné využití. Velkou zásluhou tomu je právě technologie 

stavitelství, která se velkou rychlostí vyvíjí ve všech směrech. A to právě i v oblasti revitalizací již 

existujících objektů.  
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2 CÍLE PRÁCE 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou statického zajištění historických zděných objektů 

z technologického a ekonomického hlediska. V následujícím textu bude popsaná řada technologií, které 

se používají k statickému zajištění objektů. Vybrané technologie budou použity v návrhu pro statické 

zajištění skutečného objektu hostince ve Velichovkách, kterým jsem se zabýval v bakalářské práci z 

hlediska předběžného hodnocení aktuálního stavebně technického a statického stavu. Návrhy se budou 

zabývat především zesílení zděných nosných zdí a konstrukcí nové stropní desky. Stropní deska bude 

zpracována ve více variantách, které budou následně porovnány. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část této diplomové práce mapuje technologie vhodné k sanaci, celkové revitalizaci či 

dodatečnému zesílení konstrukce. Vybrané technologie budou převážně zaměřeny na svislé nosné 

konstrukce vytvořené ze zdících prvků a na dřevěné stropní konstrukce. Některé z technologií budou 

v praktické části aplikovány při návrhu statického zajištění existujícího objektu. Z toho důvodu bude 

těmto technologiím věnována zvýšená pozornost.  

3.1 Technologie sanací nosných prvků 

V dnešní době najdeme na trhu celou řadu technologií spojenou se sanací konstrukčních prvků. 

Vzhledem k tomu, že se práce zabývá návrhem statického zajištění daného objektu, zaměřím se na 

technologie, které by se teoreticky daly aplikovat na tento objekt. Vybrané technologie se budou 

zabývat problematikou sanací svislých nosných konstrukcí, vodorovných nosných konstrukcí a 

základových konstrukcí, poškozených tahovými či tlakovými trhlinami. 

3.1.1 Zesilování konstrukcí helikální výztuží 

Princip helikální výztuže je založena na přidání vysokopevnostní výztuže do předem připravené 

drážky/vrtu s pojivem vysokých pevnostních hodnot. Výsledkem toho je účinné a efektivní propojení 

zdiva a výztuže. To umožní dodatečné aktivování výztuže při přenášení zatížení.  

Helikální výztuž se primárně využívá pro sanaci a statické zajištění. Nalézá uplatnění, ale také 

jako zesílení konstrukce v oblasti tahového zatížení nebo pro fixaci dvou oddělených konstrukčních 

části [5]. 

Helikální výztužné pruty 

Helikální výztuže mají dvojnásobnou pevnost v tahu oproti klasické betonářské oceli a jsou 

vyrobeny z nerezavějící austenitické oceli, patří tedy mezi nejkvalitnější na světovém trhu. Díky 

ušlechtilým vlastnostem je umožněno použití polovičních průměrů a stačí tedy jenom drážka nebo vrt 

rozměru v řádu jednotek milimetru. Pruty se nejčastěji vyrábějí v průřezech 3; 4,5; 6; 8; 10; 12 mm [5]. 

Výroba helikální výztuže se provádí na speciálních linkách. Válcováním základního ocelového 

prutu kruhového průřezu se vytvoří kruhový profil s křidélky (Obr. 1), který se dále tažením a 

kroucením za studena vytvarují do šroubovité finální podoby (Obr. 2). Právě z důvodu složitého tvaru 

je helikální výztuž těžce svařitelná. K docílení kvalitního svaru je zapotřebí ochranná argonová 

atmosféra [5]. 



Komplexní diagnostika při hodnocení stavebně statického stavu objektu 

Diplomová práce 

 

Bc. Vojtěch Voltr 
  

13 

 

Obr. 1 Průřez helikální výztuž [5]. 

 

Obr. 2 Podélný pohled helikální výztuž [5]. 

Kotevní malty 

Pro ukotvení dodatečné helikální výztuže je zapotřebí maltová směs s vysokou výslednou 

pevností. Používají se modifikované polymer cementové malty s pevností v tahu kolem 10 MPa a 

přídržností ke kusovému stavivu 2 MPa. Pevnost v tlaku, která není tak důležitá, se pohybuje okolo 40 

MPa [5]. 

Helikální výztuž se ukládá do předem připravené drážky. Technologie často uplatňuje 

v prostorově náročných podmínkách, historických objektech, proto je důležitá dobrá zpracovatelnost 

maltové směsi. A to především: nestékavost – tixotropnost, nesmrštitelnost při tuhnutí, tvrdnutí a rychlí 

nárůst pevnosti. Směsi jsou dvousložkové, skládající se ze suché a tekuté složky. Ty se ve správném 

poměru připraví a promísí, nutně elektrickým míchadlem. Hotová směs se dále aplikuje do drážky 

pomocí injektážní pistole (Obr. 3) [5]. 

 

Obr. 3 Ruční injektážní pistole. 
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Konstrukční zásady a aplikace helikální výztuže 

Tím že vlepíme helikální výztuž do připravené drážky nebo vrtu vznikne v konstrukci nový 

konstrukční prvek – žebírko. Rozmístění a počet takových to výztužných žebírek je založené na 

zkušenostech a úvaze odpovědného inženýra. Ten se může řídit danými konstrukčními zásadami, které 

se případ od případu liší. V následujících odstavcích budou popsané konstrukční zásady nejčastějších 

případů [5]. 

V případě cihelného zdiva je výhodnější drážky provádět v místě ložné spáry. Například u 

režného zdiva je to více než žádané, v místě spáry je drážka takřka neviditelná a nenarušuje tak dojem. 

Z hlediska efektivity výztuže je provedení drážky výhodnější přímo ve zdícím prvku, kde je materiál 

soudržnější a méně zvětralý. Systém je často používán k sanaci kamenného zdiva. Kámen je velmi 

tvrdý materiál, je tedy žádoucí provádět drážky spíše ve spárách. V tab. 1 jsou uvedeny rozměry drážek 

a vrtů pro zdivo. Hloubka drážky se vždy uvažuje od líce cihel či kamene, nikdy od omítky. Hloubka 

drážky může být větší – např. 65 mm dva profily, čímž je dosaženo bezpečné hloubky[5]. 

Tab. 1 Rozměry drážek a vrtů pro zdivo[5]. 

 

Tloušťky drážek jsou vždy minimálně o 4 mm větší než profil použité výztuže. Ze stránky 

bezpečnosti provádíme hloubku drážky vždy o něco hlubší než je potřeba. To z toho důvodu, že povrch 

zdiva bývá často narušen. Hloubka se uvažuje od líce zdiva vždy bez omítky [5]. Na obrázku (Obr. 4) je 

patrné uložení helikální výztuže v příkladu svislého řezu. 

 

Obr. 4 Svislý řez – umístění helikální výztuže. 
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Kotvení helikální výztuže vychází z teoretické kotevní délky. Teoretická kotevní délka se určuje 

jako statistický průměr výsledků testů. V praxi jsou konkrétní aplikace ovlivněny mnoha faktory, jako 

je různé stáří sanovaných objektů, rozsah narušení konstrukcí a kvalitou provedení. Proto se pro návrh u 

dvou základních materiálů (zdivo a beton) teoretická kotevní délka upravuje koeficientem bezpečnosti. 

Tímto způsobem se získá zaručená kotevní délka. Pro cihelné, kamenném či smíšeném zdivo je 

zaručená kotevní délka 500 mm a pro beton od B 7,5 je 300 mm. V praxi se kotvení výztužných prutů 

řeší jen u typických problém jako je například sešívání trhlin (Obr. 5), kotvení separačních částí nebo 

kotvení bloků zdiva či kamenů [5].  

Kotevní délky se neřeší v případě tak zvané nekonečné výztuže. To je případ kdy v drážce 

navazuje jeden prut na druhy a přesahem minimálně 500 mm, navázání je potom dokonale zakryté 

kotevní maltou [5]. 

 

Obr. 5 Příklad minimální zaručené kotevní délky helikální výztuže. 

Helikální výztuž lze v našich podmínkách využít v mnoha případech například při 

zesílení/zpevnění staveb, kotvení jednotlivých separačních prvků k sobě a také k celkovému statickému 

zajištění pozemních či dopravních staveb. Jelikož se tato diplomová práce zabývá sanací daného 

objektu, v následujícím textu budou popsány jen vybrané případy týkající se zmíněného objektu.  

Dodatečné ztužení po obvodě objektu – nekonečná výztuž 

Výztuž se vlepí do drážky v úrovni stropní konstrukce po celém obvodě rekonstruovaného 

objektu, jak je patrné na obr. 6. Vznikne takzvaná nekonečná výztuž. Vkládají se vždy minimálně dva 

pruty za sebou s přeložením 500 mm. Do úrovně jedné stropní konstrukce umístíme minimálně čtyři 

pruty [5].  
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Obr. 6 Nekonečná výztuž v úrovni stropní konstrukce. 

Pro větší efektivitu je možné umístit výztuž také ze strany interiéru. Ta se vkládá pod úrovní 

stropní konstrukce. Potom je potřeba výztuž ukončit do vrtu dl. 500 mm pod úhlem 45° do každé dělící 

konstrukce či obvodové zdi. Detail uložení výztuže je patrný z obr. 7 [5]. 

 

Obr. 7 Schéma umístění helikální výztuže v úrovni stropní konstrukce. 

Vyztužení nadpraží otvorů  

Vyztužení se používá při porušení nadpraží trhlinami, při poklesu nadpraží i pro zvýšení 

únosnosti z čistě preventivního hlediska. Zesílení se provádí ve dvou krocích. V prvním kroku se 

provede zesílení nad záklenkem nadpraží. A to tak, že rozmístíme žebírka po 150 mm (minimálně ve 

dvou vrstvách, optimálně 3-5 vrstev dle stavu konstrukce), tak aby první žebírko bylo ve vzdálenosti 

150 mm od okraje nadpraží. Pruty umísťujeme s přesahem minimálně 450 mm za okraj otvoru na obr. 8 

s označením 1. Pokud je zdivo širší, než 300 mm je potřeba provést zesílení z obou stran zdiva. Záleží 

ale na průběhu trhliny.  

V druhém kroku se nadpraží vyvěsí pomocí svisle rozmístěné výztuže do již zesílené části zdiva 

z prvního kroku (Obr. 8). Kotvy aplikujeme do vrtu délky 500 mm a paprskovitě se rozmístí po šířce 

otvoru ve vzdálenosti 300 mm. Na obrázku je označena jako 2 [5].  
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Obr. 8 Příklad dodatečného vyztužení nadpraží helikální výztuží. 

Sešívání trhlin – v rovném úseku zdiva.  

Uplatňuje se u porušení tahovými a smykovými trhlinami, při poklesech v základové spáře i 

z čistě preventivního důvodu. Výztuž umísťujeme v místě trhliny, tak aby byla ukotvena na každou 

stranu od trhliny minimálně 500 mm. V případě trhliny většího rozsahu pokračujeme dalšími řadami ve 

vertikální vzdálenosti 450 mm. Dle rozsahu poruch u zdiva většího než 300 mm vkládáme výztuž dle 

stejných zásad také z vnitřního líce (Obr. 9). U masivních zdí, širších než 600 mm se výztuž na konci 

zahneme pod úhlem 45° v délce 300 mm a vloží do šikmého vrtu, tím se zvýší účinnost výztuže. U 

sanace trhlin sešíváním vkládáme do každé drážky minimálně jeden, min. Ø 6 mm [5].  

 

Obr. 9 Vyztužení masivní zdi. 

Sešívaní trhlin - v blízkosti rohu objektu 

Uplatňuje se u porušení tahovými a smykovými trhlinami, při poklesech v základové spáře i 

z čistě preventivního důvodu. Postup a konstrukční zásady jsou stejné jako u předešlého případu. 

S jedinou výjimkou že, v blízkosti rohu není možno výztuž zakotvit na zaručenou možnou délku, z toho 

důvodu výztuž ohneme a vložíme do vrtu nebo drážky minimální délky 500 mm (Obr. 10). Od trhliny 

opačným směrem zakotvíme na zaručenou kotevní délku 500 mm [5].  
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Obr. 10 Sešití v blízkosti rohu. 

Sešívání trhlin -  přímo v rohu objektu 

Uplatňuje se u porušení tahovými a smykovými trhlinami, při poklesech v základové spáře i 

z čistě preventivního důvodu. Pokud trhlina prochází přímo rohem zdiva, tak se výztuž vkládá do vrtu. 

Vrt, do kterého se výztuž vloží, minimálně naruší fasádu objekt a prochází tak za skrz trhlinu 

minimálně 500 mm. Může se tedy stát, že celková délka výztuže může mít až 1000 mm. Výztužná 

žebírka rozmístíme, tak aby vertikální vzdálenost v jedné řadě byla 300mm (Obr. 11). U sanace tímto 

způsobem vkládáme vždy do vrtu minimálně jeden prut, min. Ø 8 mm. Další konstrukční zásady jsou 

stejné jako v předešlých případech [5].  

 

Obr. 11 Sešití v rohu, rozmístění vrtů (pohled). 

Sešívání trhlin -  pomocí výztuže ve vrtech 

Uplatňuje se u porušení tahovými a smykovými trhlinami, při poklesech v základové spáře i 

z čistě preventivního důvodu. Při tomto způsobu dochází k minimálnímu zásahu do fasády objektu. 

Výztužná žebírka rozmístíme, tak aby vertikální vzdálenost v jedné řadě byla 300mm vždy jednou 

z leva a jednou zprava. (Obr. 12) [5]. 
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Obr. 12 Sešití ve vrtech (pohled a půdorys). 

Dodatečné kotvení příček k rovné nosné či obvodové zdi 

Uplatňuje se u všech typů zdiva u jejich porušení trhlinami, při nedostatečném svázaní 

s přiléhající konstrukcí nebo čistě pro posílení vazby z preventivního hlediska. Příčka se dá ukotvit 

dvěma způsoby.  

U prvního způsobu pracujeme z vnitřní strany stěny. Kotevní výztuž se vkládá do připravené 

kombinace drážky a vrtu. Vrt je veden šikmo, z toho důvodu tvarujeme výztuž přímo na místě, tak aby 

byla dodržena minimální kotevní délka 500 mm v drážce a 400 mm ve vrtu. Ve vrtu je kotevní délka 

ovlivněna tloušťkou obvodové zdi, i tak by se kotevní délka měla dodržet. Pokud toho není možné 

dosáhnout, tak se výztuž nechá vyčnívat min. 50 mm a v líci se pak po vytvrdnutí malty ohne pod 

omítku. Pokud to konstrukce umožní je vhodné provádět výztužná žebírka střídavě z obou stran příčky.  

Druhý způsob se používá tam, kde není možné vyztužení provést z interiéru. Vyztužení se 

provede pomocí vrtu a vložení kotev z exteriéru. Výztuž se ukotví minimálně na 400 mm do vnitřní 

dělící zdi. Hloubka kotvení do obvodové zdi je dle tloušťky zdi minimálně 400 mm. Pokud toho není 

možné dosáhnout, postupuje se jako v předchozím způsobu.  

V obou případech výztužná žebírka provedeme dle vrstev zdiva v minimální vertikální 

vzdálenosti 450 mm od sebe. Do drážek/vrtů vkládáme vždy jeden výztužný prut, min. Ø 8 mm. Na 

obr. 13 jsou znázorněny oba způsoby [5].  
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Obr. 13 příklady dodatečného ukotvení příčky. 

Technologický postup vlepení helikální výztuže do drážky ve zdivu: 

1. Drážka se provede pomocí frézy s diamantovým kotoučem a nastavitelnou hloubkou řezu. Rozměr 

drážky se volí dle typu vyztužení viz. tab. 1. 

2. Drážka se zbaví drobných nečistot, vzniklých během provádění drážky. Dále se drážka vypláchne 

čistou vodou a před lepením se navlhčí. Navlhčení je obzvlášť vhodné při lepení za vysokých teplot 

vzduch. Drážku je vhodné na penetrovat. 

3. Kotevní malta skládající se z tekuté a suché složky se rozmíchá přímo v originálním kyblíku. Po 

pětiminutové prodlevě se maltová směs opět promíchá a začne se plnit předem navlhčená 

aplikační pistole (Obr. 3). 

4. Dále pomocí aplikační pistole s nasazeným nástavcem od zadní stěny začneme nanášet spojitou 

vrstvu malty, min. 8-10 mm.  

5. Předem připravené pruty vložíme do drážky. Výztuž vtlačíme do malty tak, aby zadní strana výztuže 

byla dokonale obalena.  

6. Dále naneseme druhou vrstvu malty, v případě jednoho profilu v drážce až po vrch drážky.  

7. Spáru upravíme špachtlí zatlačením tmelu do drážky a srovnáme povrch v kotevní drážce.  

8. V případě potřeby je možné povrch pokrýt krycí vrstvou, která je na polymer cementovou bázi. 

9. Pokud se vlepuje více vrstev výztuží, postup se opakuje dle bodů 5, 6, 7 [5]. 
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Technologický postup vlepení helikální výztuže do vrtu ve zdivu: 

1. Vrt se vytvoří pomocí elektrické rotační příklepové vrtačky. Průměr vrtu se volí dle typu vyztužení 

viz. tab. 1. 

2. Vrt se zbaví drobných nečistot, vzniklých během provádění vrtu. Dále se vrt vypláchne čistou vodou 

a před lepením se navlhčí. Navlhčení je obzvlášť vhodné při lepení za vysokých teplot vzduchu. Vrt 

je vhodné na penetrovat. 

3. Kotevní malta skládající se z tekuté a suché složky se rozmíchá přímo v originálním kyblíku. Po 

pětiminutové prodlevě se maltová směs opět promíchá a začne se plnit předem navlhčená 

aplikační pistole (Obr. 3). 

4. Na aplikační pistoli nasadíme nástavec určený k aplikaci do vrtu. Nástavec je zkrácený tak, aby 

odpovídal vrtu konkrétní hloubky.   

5. V případě vyčnívající výztuže zahnuté do drážky vsuneme nástavec až na konec vrtu a celý ho 

vyplníme. Potom výztuž vtlačíme až na konec vrtu. Ohnutou část vtlačíme do připravené vrstvy 

malty v drážce. 

6. V případě samostatné kotvy lepené do vrtu, nejprve natlačíme maltu do našroubovaného nástavce 

z aplikační pistole až na konec a do plného nástavce vešroubujeme připravenou výztuž dané délky. 

Takto připravený nástavce s maltou a výztuží vsuneme až na konec vrtu a pomocí tlaku 

vytvořeného aplikační pistolí vyinjektujeme výztuž do vrtu perfektně obalenou kotevní maltou.  

7. Ústí vrtu upravíme dle potřeby, stejným způsobem jako u aplikace do drážky [5]. 

3.4.1 Injektování zdiva 

Tato technologie je založena na vpravování chemického injektážního roztoku pod tlakem do 

zdiva a to tak, aby se vyplnily veškeré póry a dutiny. Vpravením chemického roztoku do zdiva tak 

vznikne nový kompozitní materiál s lepšími vlastnostmi. Materiál, který se k injektáži použije, se 

vybírá podle účelu a vlastností injektovaného materiálu (v našem případě zdiva). Injektování se požívá 

ze statických důvodů či k sanaci nadměrné vlhkosti zdiva [1]. 

Injektáž ze statického důvodu 

Pomocí injektáže se provádí sanace u pasivních trhlin, aktivních trhlin (jen jako doplňková 

metoda pro zajištění dalšího pohybu trhlin) nebo se tak provádí zvýšení pevnosti zvětralé malty a tím 
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také zdiva jako celku. V těch to případech je zapotřebí, aby injektážní malta měla vyšší nebo minimálně 

stejné pevnostní vlastnosti jako zdící prvky. Dříve se pro injektáž (ze statického důvodu) používala 

aktivovaná cementová malta, cementové mléko nebo cementová směs. S rozvojem technologii se začali 

používat syntetické látky. Jako například organické pryskyřice, epoxidové pryskyřice, polyestery nebo 

polyuretany. Rozvoj polyuretanů v 90. letech přispěl i k rozvoji injektážních látek pro tuto technologii. 

Polyuretanová látka po vniknutí do spáry přispívá k výraznému zvýšení pevnosti malty a tím také ke 

zvýšení pevnosti zdiva. Takto je tedy možné malty s nulovou nebo velmi malou pevností zvýšit na 1,0 – 

2,0 MPa. Volbu vhodného injektážního typu materiálu provedeme na základě řádné diagnostiky trhlin a 

vlastnostech injektovaného zdiva [1]. 

3.4.2 Stažení ocelovými táhly 

Technologie spínání ocelovými táhly je založena na vložení ocelové tyče k vnějšímu či vnitřnímu 

licí obvodové stěny nebo stěny nosné vnitřní konstrukce a následném ukotvení do ocelového profilu. 

Ocelový profil funguje jako kotevní deska, která se musí na dimenzovat, tak aby odolala kotevnímu 

napětí. Táhla se dají osadit i pouze z jedné strany, nesmí tak ale dojít k mimostřednému namáhání. 

Výškové umístění je vždy v úrovni stropních konstrukcí a základů. Táhla jsou obvykle ocelové tyče s 

opatřenými závity na konci, průměru 20-40 mm. Táhla se vkládají do předem vyřezaných či 

vysekaných drážek ve zdivu. Kotveny jsou v rozích objektu do osazených ocelových úhelníků, jak je 

patrné na obr. 22. Dále se osadí ocelové matky, kterými se táhlo uvede do funkce vnesením mírného 

předpětí. Táhla je nutno chránit protikorozním nátěrem [1]. 

 

Obr. 14 Příklad ukotvení obou straně vyztužené zdi v rohu objektu. 

3.4.3 Stažení ocelovými předpjatými lany 

Tento způsob se na českém území používá už od poloviny minulého století. Od té doby se tato 

technologie natolik rozvinula, že dnes se již běžně používá pro zesilování objektů. Vzhledem 

k šetrnosti, s jakou technologie zasahuje do sanovaného objektu, se často jedná o jedinou možnost. 

Šetrností se myslí, že technologie do konstrukce objektu zasáhne pouze minimálními úpravami. 
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Úpravami, které jsou nezbytné k osazení lan, destiček a deviátorů. Do konstrukce se vyříznou či 

vysekají drážky a vyvrtají vrty, do kterých se vloží kabelové kanálky s lany. Lana se potom napínají 

pomocí napínacího zařízení (Obr. 15). V případě předpínání pomocí ocelových lan je oproti předpínání 

pomocí ocelových tyčí rozdíl nejen v příčném průřezu, ale především ve velikosti předpínací sily. Ta 

může dosahovat až hodnot 100 kN [1].  

 

Obr. 15 Ukázka osazeného předpínacího zařízení[6]. 

Velikost předpínací sily se odvíjí z řady faktorů, především však v únosnosti spínaného zdiva. 

Návrh statického zajištění pomocí předpětí musí být vždy ověřeno statickým výpočtem. V praxi se 

ověřil dvojí výpočet. První modelováním ve výpočetním programu a druhý, tak trochu kontrolní, běžný 

ruční výpočet. Oba tyto postupy by se měly ve výsledku shodovat. Pokud ne, je zapotřebí tak dlouho 

hledat takové konstrukční uspořádání dokud se shody nedosáhne [1]. 

Lano vedené v úrovni stropní konstrukce můžeme částečně nahradit železobetonový věnec nebo 

jinou chybějící ocelovou výztuž. Můžeme tak zajistit bezpečné podchycení zdi při neočekávaném 

základovém poručení. Oproti klasickému železobetonovému věnci je takto umístěné lano dokonce 

výhodnějším. A to z důvodu, že klasický železobetonový věnec se aktivuje, až když nějaké porušení 

nastane. Příklad sepnutí objektu po celém obvodě je vidět na obr. 16. 
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Obr. 16 Ukázka sepnutí objektu ve více úrovních[7]. 

Součástí statického návrhu musí být výpis jednotlivých lan včetně požadovaných předpínacích 

sil. Obvykle projektant udá maximální sílu s ohledem na požadavek, aby se během předpínání 

nepřekročila pevnost zdiva v tlaku ve směru kolmém k ložné spáře. To znamená, aby nedošlo k drcení 

zdiva v oblasti kotvení lan, popřípadě aby nevznikly nové trhliny během předpínání z důvodu 

nesprávného postupu. Dále se musí dbát, aby nedošlo k porušení kotevních desek, rohových úhelníků a 

rozpěr. Protože ve většině případů jsou sanované objekty různě staré a občas velmi poškozené, je tento 

úkol obtížný. Vyžaduje tak určitou zkušenost a odpovědnost pracovníka, který předpínání lan provádí 

[1].  

Postup předpínání: 

1. Osazení kotevních desek, popřípadě úhelníků a předpínacích lan. Provedení kontroly. 

2. Napnutí lan na hodnoty montážního předpětí. Počáteční hodnota je 10 kN nebo u dlouhých lan 

maximálně 20kN. 

3. Před zahájením napínání zkontrolujeme hodnoty předpětí dané projektem a zapíšeme do napínacího 

protokolu. Také provádíme kontrolní výpočet přetvoření jednotlivých lan při postupném vnášení 

předpínací síly po 10 kN až do hodnot stanovených projektem. Vypočtené hodnoty zapíšeme do 

tabulky. Dále uvedeme do tabulky protokolu hodnoty modulu pružnosti, průřezové plochy lana a 

případně další údaje, které převezmeme z pracovního diagramu dodaného výrobcem předpínacích 

lan. 
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4. Než začneme samotné napínání, zkontrolujeme správnost osazení kotev na kotevních deskách a 

odstraníme případné nečistoty. Ty by mohly být posléze příčinou prokluzu lana.  

5. Přistoupíme k napínání lan. Velikost napínací síly určíme podle manometru, který je součástí 

napínacího zařízení. Napínání provádíme dle předepsaného postupu, který je stanoven projektem. 

S ohledem na stáří zdiva a tedy možností, že zdivo má proměnlivou pevnost, zvyšujeme předpínací 

sílu postupně po 10 kN. Po každém zvýšení o 10 kN provedeme kontrolní měření vlastního 

přetvoření lana a naměřenou hodnotu porovnáme s vypočtenou pro příslušnou předpínací sílu, která 

je uvedena v napínacím protokolu. Pokud jsou hodnoty shodné, je vše v pořádku a pokračujeme 

v napínání. Pokud však je hodnota vlastního protažení větší než vypočtená v napínacím protokolu, je 

to signál, že dochází buď ke stahování trhlin, nebo k nežádoucímu drcení zdiva. V tomto případě 

tedy provedeme kontrolu stavu napínaného zdiva a to především v kotevní oblasti lana. 

6. Po dokončení předpínání se provede kontrola předepnutého objektu. Lana, která se z důvodu 

předpínání nechávají přesahovat zhruba o 1,25 m, se odřežou na délku 20 mm a provede se 

zainjektování všech kotev. Injektáž se provádí pomocí malty (cementového mléka). Injektáž je 

nutno provést hlavně z důvodu ochrany proti korodování kotev.  

7. Poté zakryjeme kotvy pomocí ocelových kruhových krytů. U kotvení se zapuštěnou kotvou se 

ocelové kryty přivaří a nakonec se provede základní nátěr. Pokud jsou předpínací lana vedená 

v drážce, je třeba je zakrýt (např. omítkou). 

8. Po dokončení předpínacích prací vypracuje pracovník vyhodnocovací protokol [1]. 

3.4.4 Ztužení pomocí dodatečně provedeného věnce 

Technologie dodatečně provedeného ztužujícího věnce je vhodná pro dodání celkové prostorové 

tuhosti objektu. Provádí se v několika následujících případech. Objektu schází ztužující věnec již od 

původní výstavby, objektu je naplánovaná rekonstrukce střešní konstrukce s půdní vestavbou nebo 

v případě dostavby dalších pater. Jedná-li se pouze o střešní rekonstrukce, tak se dodatečný ztužující 

věnec dá provést přímo na pozední zídky a nová střešní konstrukce se usadí přímo na nově vytvořený 

ztužující věnec. V jiném případě se nový ztužující věnec provede z vnější strany obvodového zdiva po 

celém obvodu objektu do vysekané či vyřezané kapsy. Detaily možností technického provedení 

v příčném řezu jsou patrné na obr. 17. V případě A a B je ztužující betonový věnec vyztužen podélnou 

výztuží, která je buď sepnuta sponami, nebo třmínky. V případě C je takto provedené vyztužení 

posíleno o předpínací lano, které se dodatečně předepne po vytvrdnutí betonové směsi. Ve všech 

případech se věnec kotví do zdiva rozmístěnými trny po celém obvodu. Vzdálenost trnů by se měla 

pohybovat maximálně do 3 m [1].  
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Obr. 17 Příklady řešení dodatečného ztužujícího věnce. 

3.5 Technologie pro revitalizaci dřevěných stropní konstrukcí 

Dalo by se říct, že dřevěné stropní konstrukce patří k jedněm z nejrozšířenějších. Dřevo bylo 

v minulosti běžně používáno pro stropní konstrukce převážně díky vlastnostem, jako je nízká objemová 

hmotnost a pružnost.  

Dřevěné stropní konstrukce se nacházejí ve spoustě historických objektů například v centrech 

velkých měst. Právě takovéto objekty se mohou stát objekty zájmu pro případnou revitalizaci. Často je 

výhodné zachovat stávající stropní konstrukci. V takovém případě přichází požadavek na zvýšení 

únosnosti stávající konstrukce nebo pravení její části. Technologie a postupy revitalizace dřevěných 

stropních budou popsány v následujícím textu. 

3.5.1 Zpevnění jednotlivých prvků dřevěných stropní konstrukcí 

K obnovně nebo zlepšení statické funkce existuje celá řada postupů a technologií.  

V následujícím textu budou popsány vybrané případy. 

Zesílení průřezu pomocí příložek 

V tomto případě se stávající dřevěný trám posílí buď dřevěnými (např. prkny, fošnami, hranoly, 

atd.) nebo ocelovými (např. pásovými nebo válcovanými profily) příložkami. Vždy je důležité zajistit 

řádné spolupůsobení. Spolupůsobení přikládaných prvků v zásadě závisí na únosnosti dřeva v otlačení 

v oblasti spojovacího prvku. Platí čím vyšší plocha otlačení, tím vyšší únosnost spojení. Příložky se 

připevňují například pomocí svorníků, hřebíků, vrtů, apod. Příložky jsou k zesilovanému prvku, 

teoreticky, možné připevnit z kterékoliv strany. Pokud je však na stropě proveden podhled, je provedení 

příložek ze spodní strany nemožné. Provedení bočních příložek z ocelových válcovaných profilů bude 
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v tomto případě z pravidla rovněž obtížně proveditelné (velká hmotnost příložek, nutnost otevření 

záklopu, bezpečnost práce, fixace příložek při realizaci, atd.)[1]. Na obr. 18 je znázorněno technické 

řešení případy s dřevěnými příložkami (A) a s ocelovými C-profily (B). 

 

Obr. 18 Vyztužení stropnice dřevěnými příložkami (A) a válcovanými ocelovými profily (B). 

Kotvení do ocelové konzoly 

Tento příklad přímého vyztužení stropního prvku je velmi vhodný v případě poškození zhlaví 

trámu biologickými škůdci. Z takto poškozeného trámu se napadené zhlaví odřeže, alespoň 500 mm do 

zdravého dřeva a nahradí se ocelovým profilem připevněným pomocí šroubů jak je patrné na obr. 19. 

Protézování stropních trámů 

Technologie protézování je založena na výměně poškozené často dřevěné stropnice prvkem 

s nezměněným průřezem. Nová část neboli protéza, může být vytvořena z polymerbetonu, epoxidové 

živice nebo dřeva nejméně stejných vlastností. Protéza je spojena s původním konstrukčním prvkem 

pomocí sklolaminátových tyčí. Tyče jsou vloženy do šikmého vrtu, který prochází původním zdravým 

konstrukčním prvkem a je ukotven v nově vytvořené část. Protézu je také možná nahradit dřevěným 

masivem spojeným s původním prvkem tenkou několikacentimetrovou vrstvou polymerbetonu a 

s původní stropnicí svázanou tyčemi, a tyče betonářskou výztuží nebo uhlíkovými vlákny – velmi 

nákladná možnost náhrady zničeného zhlaví stropnice. Nově vytvořená část je uložena na podložce 

z tvrdého dřeva, například dubu [3]. Na obr. 20 je patrné technologické provedení protézování 

stropnice. 
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Obr. 19 Způsob vyztužení poškozeného zhlaví stropnice. 

 

Obr. 20 Příklad protézování zhlaví stropnice. 

3.5.2 Nepřímé zpevnění prvků a zvýšení tuhosti konstrukčního celku  

Podepření 

Používá se při provizorních, dlouhodobých úpravách nebo v jejich průběhu jako statické 

zajištění. Podepření je provedeno pomocí průvlaku ze dřeva nebo oceli, který je ukotven do nosné zdi. 

Podepření trámu se používá v případě poškození zhlaví trámu. Dále je možné trám podepřít pomocí 

sloupků přenášející zatížení do nosné stěny v nižší úrovní budovy. Toto řešení se používá v případě 

velkých průhybů stropnic [3]. Na obr. 21 je graficky znázorněn příklad možného řešení podepření 

stávající konstrukce. 
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Obr. 21 Podepření stávající konstrukce. 

Spřažení původního dřevěného stropu s doplňkovou konstrukcí 

Nevyhovující dřevěný strop se spřáhne s železobetonovou deskou, která je položena na původní 

dřevěný záklop nebo na nově vytvořený dřevěný záklop. Stropní záklop se využije i jako bednění pro 

vytvoření betonové desky. Oba materiály je zapotřebí dostatečně propojit a zaručit tak spolupůsobení 

[3]. Na obr. 22 je znázorněný příčný řez jak může vypadat takto nově vytvořená stropní konstrukce. 

Technologie spřažení dřevěných trámu s betonovou deskou bude podrobněji popsána v kapitole 3.6. 

 

Obr. 22 Spřažení betonové desky s dřevěným trámem. 

3.6 Spřažené dřevo-betonové konstrukce 

Kompozitní dřevo-betonové stropní konstrukce se používají především k posílení stávající 

dřevěné stropní konstrukce. Princip technologie spočívá v tom, že nad stávající nepoškozené dřevěné 

stopní prvky (případně nově nahrazené stropní prvky) se položí nová betonová deska, která je s původní 

konstrukcí spojena pomocí spřahovacích prostředků. Takto provedenou deskou se výrazně zvýší tuhost 

i únosnost celé stropní konstrukce, ale i prostorová tuhost celého objektu. Kompozitní dřevo-betonové 

stropní konstrukce mají též lepší parametry kročejové a vzduchové neprůzvučnosti a požární odolnosti 

oproti tradičním dřevěným stropům. 
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3.6.1 Princip působení spřažené dřevo-betonové konstrukce 

Princip kompozitního chování je dvojí. První, který popisuje nekompozitní chování. V tomto 

případě, je průřez bez spřahovacích prvků a lze ho brát jako dokonale poddajný. Oba dílčí průřezy mají 

vlastní neutrální osu a nepůsobí mezi nimi žádné vzájemné mechanické vazby ani tření. V důsledku 

toho na styku vrstev dochází k nespojitému průběhu napětí v ohybu (Obr 23 -A). V druhém případě se 

uvažuje s plně kompozitním chováním. Předpokládá se, že oba materiály jsou dokonale spojeny a 

pracují jako jeden celek. Na styku nedochází k žádnému prokluzu, průřez má jednu neutrální osu a 

průběh napětí je lineárně spojitý po celém průřezu (Obr 23 -B) [8]. 

Teoreticky je možné vyjádřit vztah mezi dílčími plochami určitým součinitelem. V Eurokódu se 

tento součinitel nazývá γ. U dokonale poddajného spřažení je součinitel γ roven 0 a u dokonale tuhého 

je roven 1. Ve skutečnosti ovšem není možné docílit absolutního spolupůsobení pomocí spojovacích 

prvků, vždy dojde k určitému prokluzu mezi vrstvami. Z tohoto důvodu se reálné řešení nachází mezi 

těmito dvěma případy (Obr 23 -C). Proto hodnoty součinitele γ leží v tomto rozmezí: 

0 < γ < 1 

Celková účinná tuhost průřezu v ohybu záleží na efektivním momentu setrvačnosti Ief. Efektivní 

moment setrvačnosti je ale rozdílný u každého ze tří uvedených případů, které jsou názorně uvedeny na 

následujícím obrázku (Obr. 23) [9] 

 

Obr. 23 Typy spřažení, A-dokonale poddajné, B-dokonale tuhé, C-poddajné. 

Z obr. 23 vyplývá výsledné působení sil a napětí, z čehož je jasné optimální rozdělení na obě 

části. Kdy horní, betonová část, působí pouze v tlaku a spodní dřevěná v tahu. Díky tomu, že beton 

vykazuje lepší vlastnosti v tlaku a dřevo v tahu, tak je právě toto uspořádaní materiálů velice vhodné. 
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Toto řešení umožňuje velice efektivní způsob revitalizace dřevěné stropní konstrukce. Únosnost stropní 

konstrukce až zdvojnásobí a tuhost se zvýší dokonce čtyřnásobně. Díky použité betonové vrstvě se také 

docílí snížení kmitání konstrukce, zvukové neprůzvučnosti a zvýší se požární odolnost stropní 

konstrukce [2]. 

Jak již bylo zmíněno v předešlém textu spřažení původních dřevěných trámu s novou betonovou 

deskou je vhodná technologie k renovaci starých budov a to nejen z efektivního využití užitých 

materiálů, ale také z pohledu hospodárného. Porovnání nákladů přitom nelze vztahovat pouze na cenu 

za čtverečný metr dané technologie, protože k celkovým nákladům přispívají i jiné náklady, jako 

například úspory na základech vlivem lehčí konstrukce, menší technologická náročnost, cena materiálu 

nebo složitost bednění a lešení [2]. 

3.6.2 Materiály používané pro spřažené konstrukce 

Práce se zabývá revitalizací již existujícího objektu, kde vodorovná konstrukce je polospalný 

trámový strop s rákosníkovými trámy. Během podrobného průzkumu bylo zjištěné, že nosné trámy jsou 

tvořeny z rostlého smrkového dřeva a dle vizuální prohlídky se jeví bez závad. V nadcházejícím návrhu 

spřažené stropní konstrukce budou tedy použity stávající dřevěné trámy. V nadcházejícím textu budou 

detailněji popsány další použité prvky, kterými jsou spřahovací trny a betonová deska. 

Beton: 

V současné době je celá řada druhů betonů, které jsou vhodné pro spřažené konstrukce.  

1. Standartní beton 

Na základě výzkumu by měla být použita maximálně nejnižší hodnota pevnostní třídy C20/25 a 

velikost zrna by neměla překročit 16 mm. Častěji se ale používají betony vyšších pevnostních hodnot 

například C25/30 nebo 30/37. Do betonové vrstvy by vždy měla být použita plošná výztuž to i čistě 

jako konstrukční [9]. 

2. Vylehčený beton 

Jak už plyne z názvu, tak se jedná o beton s výrazně nižší hmotností. Toho je dosaženo použitím 

lehčeného plniva, nejčastěji polystyrenovou drtí nebo umělým kamenivem, z pravidla keramickým. 

Zvolený materiál pak ovlivňuje výsledné vlastnosti betonu. Hlavní výhodou je tedy až o 500 kg/m
3
 

nižší objemová hmotnost což je v případě spřažených konstrukcí, kde je beton využíván převážně 

v tlaku, je vlastnost výrazně nižší objemové hmotnosti velkým positivem [10]. 
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3. Vláknobeton 

Tento typ betonu je tvořen běžnou betonovou směsí a vlákny, která nahrazují ocelovou výztuž. 

Nejčastěji se používají polymerová, polyuretanová či ocelová vlákna. Vlákna se přidávají do směsi již v 

průběhu míchaní. Výhodami tohoto vláknobetonu jsou nižší deformace betonu a omezení trhlin, 

zabránění opadávání betonu v okrajových částech konstrukce a větší soudržnost betonu. V případě 

spřažených konstrukcí je také pozitivem, že použitá vlákna jsou rozmístěny v okolí spřahovacích prvků, 

to zvyšuje soudržnost betonu se spřahovacím prvkem [10]. 

Spřahovací prvky: 

V současné době se na trhu nachází ohromné množství spřahovacích prvků. Z pravidla jsou pro 

rekonstrukce, tedy dodatečné spřažení, používány mechanické prvky šroubované nebo zarážené. 

V posledních letech se začali používat také prvky plošného charakteru, které je třeba vlepit do předem 

připravené drážky. V následujícím textu budou popsány základní typy spřahovacích prostředků 

rozděleny podle tuhosti. 

Typy spojení 

Na obr. 24 je přehled nejpoužívanějších spojovacích prostředků pro spřažení betonové desky 

s dřevěným nosníkem. Spoje jsou seřazeny dle tuhosti, kterou dodají výslednému průřezu. Na obr. 24 -a 

jsou hřebíkové, vrutové a kolíkové spoje, které vykazují nejnižší tuhost.  

Další možností jsou spoje provedené pomocí zalisovaných hmoždíků nebo styčníkových destiček 

(Obr. 24 -b), které zasahují do dřeva do menší hloubky. Tyto spoje vykazují o něco vetší tuhost než 

spoje kolíkového typu [2].  

Další možností jak zvýšit tuhost spoje je provedení drážky ve dřevě (Obr. 24 -c), do které se 

pronikne beton. Po vytvrdnutí takto provedená drážky působí jako kolík. Drážka se dá ještě zesílit 

vložením mechanických spojovacích prostředků kolíkového typu [2]. 

K prakticky tuhému spojení dochází u lepených spojů, znázorněných na obr. 24 -d [2]. 

Spoje znázorněné na obr. 24 vykazují účinnou ohybovou tuhost  EIef zhruba mezi 50 % (pro typ 

a) až 100 % (pro typ d) [2]. 
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Obr. 24 Příklady spojovacích prostředků dřevo beton.  

3.6.3 Princip navrhování spřažených dřevo-betonových konstrukcí dle EC 

Problematika navrhování kompozitních dřevo-betonových průřezů je již zapracována do 

Eurokódu. V České republice byla zavedena do soustavy ČSN EN. Postup uvedený v normě je ale 

velmi zjednodušení a je třeba ho brát s rezervou. Postup je vychází ze tří norem, ČSN EN 1992-1-1, 

ČSN EN 1995-1-1 a ČSN EN 1995-2. Návrh kompozitního průřezu je popsán v článku 5.3 ČSN EN 

1995-2 s tím, že šířka betonové desky, která spolupůsobí se dřevěným nosníkem bef,c, se určí podle 

článku 5.3.2.1 ČSN EN 1992-1-1. Takto získaný kompozitní T-průřez se dále posoudí podle přílohy B 

ČSN EN 1995-1-1. Tato příloha se věnuje nosníkům složeného průřezu a spojeným mechanickými 

spojovacími prostředky. To závisí na modulu prokluzu pro spojení mezi betonem a dřevem. Výpočet 

hodnoty modulu prokluzu kser je popsán ve článku 7.1 přílohy B ČSN EN 1995-1-1. Tento postup lze 

použít pouze v případě, že mezi dřevěným nosníkem a betonovou deskou není mezilehlá vrstva, 

například bednění. Výpočet podle ČSN EN je konzervativní a hodnoty únosnosti spřažení pomoci 

mechanických spřahovacích prostředků kolíkového typu jsou přibližné. Na základě provedené analýzy 

únosnosti a tuhosti spřahovacích prostředků, bylo zjištěno, že především tuhost určovaná podle ČSN 

EN 1995-1-1 je cca o 20 % nadhodnocována, neboť norma předpokládá, že spřahovací prostředek je v 

betonu dokonale vetknut a při zatížení nedochází k jeho zatlačení do betonu. Dalším důležitým 

poznatkem je, že jakost betonu má vliv na únosnost spřahovacích prostředků ve spojích dřevo – beton, 

ale nikoliv již na jejich tuhost [11]. 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část této diplomové práce se zabývá návrhem statického zajištění za účelem zvýšení 

celkové prostorové tuhosti a celkové revitalizace objektu hostince v obci Velichovky s následným 

ekonomickým porovnáním cen navržených technologií. Práce navazuje na provedený stavebně 

technický průzkum, který byl proveden v rám mé bakalářské práce (Hodnocení stavebně technického 

stavu existujícího objektu).  

4.1 Podklady a informace o objektu 

Podklady pro návrh stavebně technických úprav za účelem zvýšení celkové tuhosti stávajícího 

objektu vycházejí z bakalářské práce (Hodnocení stavebně technického stavu existujícího objektu) a 

prohlídky objektu ve dnech 5. a 7.12 2017. 

4.1.1 Poloha objektu 

Objekt zájmu se nachází v obci Velichovky zhruba 40 km od krajského města Hradce Králové.  

Objekt stojí v bezprostřední blízkosti ulice Jaroměřská s č.p. 51, na parcele 54/1 v k.ú. 777951 – 

Velichovky 13]. 

4.1.2 Popis objektu 

Jedná se o budovu bývalého hostince, který je součástí komplexu budov, který je v současné 

době používán pro skladovací účely a stání zemědělských strojů. Objekt je dvoupodlažní s částečným 

podsklepením. Hlavní svislá nosná konstrukce je obvodové zdivo tvořené z cihel plných pálených tl. 

600 mm a vnitřními zdmi proměnných tlouštěk od 300 do 450 mm.  Konstrukce, která odděluje první a 

druhé nadzemní podlaží je tvořena dřevěným polospalným trámovým stropem s rákosníkovými trámy. 

Historie samostatného objektu sahá do až konce 19. století, kdy v místní kronice je zmínka o výstavbě 

první z částí. Z historického hlediska objekt prošel několika přestavbami a dostavbami. Ta poslední 

proběhla na začátku devadesátých let minulého století, kdy došlo k rekonstrukci střešního pláště [12]. 

4.1.3 Výsledky z předchozích hodnocení objektu 

Objekt byl podroben stavebně technický průzkum v rámci mé bakalářské práci na jaře roku 2015. 

Během tohoto stavebně technického průzkumu proběhlo na zaměření objektu, převážně 1.NP. Dále byli 

provedeny diagnostické práce za účelem zjištění materiálových a konstrukčních skladeb různých částí 

objektu a ověřením fyzikálně mechanických vlastností zdiva. Na základě zjištěných vlastností zdiva 

byla vytvořena tabulka (Tab. 2) a půdorysné schéma (Obr. 25) s  uvažovanými návrhovými pevnostmi 

[12]. 
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Tab. 2 Návrhové pevnosti zdiva v talku pro jednotlivé oblasti zjištěných při předchozím 

stavebně technickým průzkumu [12]. 

 

 

Obr. 25 Půdorysné schéma oblastí uvažovaných návrhových pevností zdiva zjištěných při 

předchozím stavebně technickým průzkumu[12]. 

4.1.4 Současný stav objektu a nové poznatky 

Ve dnech 5. a 7.12 2017 byla provedena další prohlídka za účelem zjištění současného stavu 

objektu. Během prohlídky nebyly nalezeny žádné nové poruchy ani trhliny. U veškerých trhlin a poruch 

konstrukce, které byli zjištěny a popsány v předchozí práci, se v současné době nacházejí bez 

viditelných velikostních změn stavu od poslední prohlídky objektu. Během prohlídky byly provedeny 

sondy ke zjištění skladby stropní konstrukce a byly zaměřeny potřebné části konstrukce. Nově 

zaměřené hodnoty byly použity pro vytvoření projektové dokumentace, která je přílohou této práce. 

Aktuální stav objektu je patrný z obr. 26. 
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Obr. 26 Objekt zájmu, bývalý hostinec v Obci Velichovky. 

4.1.1 Stávající nosné prvky stropní konstrukce 

Současná stropní konstrukce je nesena dřevěnými trámy. Během prohlídky ve dnech 5. a 7.12 

2017 proběhlo k otevření stropního záklopu za účelem ověření materiálových a rozměrových 

charakteristik. Stropní konstrukce byla otevřena na několika místech. Místa byla rozmístěna tak, aby co 

nejkomplexněji doplnila potřebné informace. Ve většině případů v místě uložení tak, aby byl ověřen 

stav zhlaví trámu. Prohlídka ukázala, že kondice trámů je ve velmi dobrém stavu. U trámů nesoucích 

stropní konstrukci nad hlavním sálem (L1=7,650 m) se objevili v několika případech ohybové trhliny 

(Obr. 27).  

 

Obr. 27 Ukázka ohybových trhlin v blízkosti uložení nosného trámu. 

Dále byli během prohlídky ověřeny průřezové charakteristiky trámů, šířka d a výška trámu h. Dle 

ověření na několika místech byli rozměry průřezu trámů v průměru stanoveny takto: d=0,21 m a h=0,26 

m. Na obr. 28 je patrné ověření šířky nosného trámu.  
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Obr. 28 Příklad ověření šířky nosného trámu. 

Trámy v části hlavního sálu jsou uloženy v místě přechodu zdiva z tl. 600 mm na tl. 300. Trámy 

jsou volně ležící a podloženy dřevěnou podložkou. Uložení trámu, zle změřené hodnoty, je 250 mm. 

V části objektu rozdělené podélnou nosnou zdí jsou trámy uloženy do kapes v obvodovém zdivu a přes 

podélnou zeď procházejí rovněž vytvořenou kapsou ve zdivu. Příklad uložení nosného trámu do 

obvodového zdiva je patrný na obr. 29.  

  

Obr. 29 Uložení trámu do kapsy v obvodovém zdivu. 

Trámy jsou vytvořeny ze smrkového dřeva. Dle vizuální prohlídky byl materiál zařazen dle ČSN 

EN 338 [4] jako jehličnaté dřevo pevnostní třídy C22.  
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4.3 Návrh nové stropní konstrukce 

Současná stropní konstrukce je tvořena dřevěným polospalným stropem s mezilehlými 

rákosníkovými trámy. Záklop a také podhled stropní konstrukce je tvořen smrkovými prkny tl. 2 cm 

v případě záklopu a v případě podhledu tl. 1,5 cm. Podhled je dále podbitý rákosem, na němž je omítka. 

Až na několik prasklin v podhledové části a několika ztrouchnivělých prken se stropní konstrukce jeví 

v dobrém stavu, speciálně dřevěné trámy, jimiž je konstrukce nesena. Avšak pro budoucí záměr 

majitele objektu není stropní konstrukce dostačující. 

Cílem návrhu nové stropní konstrukce je najít takové technické řešení, které by zaručilo zvýšení 

prostorové tuhosti, nenáročnou proveditelnost a v neposlední řadě ekonomickou výhodnost.  

Technologické možnosti nové stropní konstrukce: 

 Nová stropní konstrukce nesená původními dřevěnými trámy bez spřažení; 

 Nová stropní konstrukce nesená původními dřevěnými trámy spřaženými s betonovou deskou; 

 Nová stropní konstrukce tvořena systémem keramických vložek MIAKO. 

4.3.1 Rozměry nové stropní konstrukce 

Požadavky na stropní konstrukci vyplývají z půdorysu 1.NP (Příloha A). Na obr. 30 a obr. 31 

jsou patrny potřebné světlé šířky stropní konstrukce. V části hlavního sálu je světlá šířka L1=7,650 m. 

Ve zbylých částech objektu je prostor rozdělen nosnou zdí o tl. 0,3 m. Potom jsou takto snížené světlé 

šířky následující L2=3,900 m a L3=3,450. 

 

Obr. 30 Světlá šířka L1. 
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Obr. 31 Světlá šířka L2 a L3. 

4.3.2 Návrhové zatížení nové stropní konstrukce 

Záměrem majitele je vytvoření 2.NP v takové formě, aby se dalo do budoucna využívat jako 

obytný prostor. V současné době není vytvořen řádný projekt, který by přesněji definoval budoucí 

dispozici 2.NP. Z tohoto důvodu byla zvolena hodnota charakteristického užitného zatížení dle 

kategorie A pro stropní konstrukce, qk=1,5 kN/m
2
 [13]. Charakteristická hodnota stálého zatížení gk  

byla vypočítána ze skladby podlahy včetně tíhy nosné konstrukce. Hodnota stálého zatížení je gk=1,37 

kN/m (Tab. 3). Hodnoty návrhových zatížení jsou uváděny na běžný metr. Skutečná osová vzdálenost 

nosných trámů se pohybuje v rozmezí od 1,60 m do 1,81 m. V návrhu a posouzení nosné konstrukce se 

uvažuje s nejkritičtější variantou, tedy 1,81 m.  

Tab. 3 Skladba podlahy a stropní konstrukce. 

 

  

gk=

záklop OSB deska 0,02 1,00 650 0,13

Celkem 1,37

stropní trám C22 0,26 0,21 340 0,19

kročejová izolace (isover) 0,04 1,00 30 0,01

betonová deska LC 20/22 0,06 1,00 1600 0,96

nášlapná vrstva 0,01 1,00 400 0,04

roznášení vrstva (1xOSB) 0,02 1,00 650 0,13

Vrstva
Tloušťka 

[m]

Šířka       

[m]

Objemová tíha 

[kg/m
3
]

Charakteristická 

hodnota gk [kN/m]
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Návrhové hodnoty stálého a užitného zatížení byli určeny dle ČSN EN 1991-1-1 pro MSÚ dle 

rovnic 6.10a a 6.10b a pro MSP dle časté kombinace 6.15b [13].  

Součinitele: 

 pro nepříznivou kombinaci =0,85; 

  kombinační součinitele kategorie A: obytné plochy  0= 0,7; 

 kombinační součinitele kategorie A: obytné plochy  2= 0,3. 

4.4.1 Nová stropní konstrukce s původními nosnými trámy bez spřažení 

Z důvodu požadavku investora pro co nejefektivnější a nejlevnější možné řešení se tato varianta 

sama nabízí. Jak vyplývá z předchozího textu, v objektu se nacházejí tři rozdílné světlosti rozpětí 

stropu.  

V oblasti sálu je rozpětí L1 a prosté uložení trámu 0,15 m na obvodové zdivo, se uvažuje statický 

model jako prostý nosník s rozpětím L1=7,950 m. V časti objektu, s podélnou nosnou zdí, jsou rozpětí 

stropní konstrukce L2 a L3. Vzhledem k tomu, že nosné trámy procházejí skrz tuto nosnou zeď tl. 300 

mm uvažujeme tyto trámy jako spojité.  Posuzovaný prvek je tedy spojitý trám o rozponech L2=4,200 

m a L3=3,750 m. Výsledná statická schémata jsou znázorněna na obr. 32. 

 

Obr. 32 Statická schémata uvažována ve výpočtu. 

Nosníky jsou zatíženy vlastní tíhou a stálým zatížením od vlastní tíhy stropní konstrukce. 

Uvažovaná šířka zatížení bz=1,81 m. Šířka zatížení vychází osové vzdálenosti z extrémního postavení 

nosných trámů. Skladba zatěžovací šířka a uvažovaný průřez trámu je patrný z obr. 33. 
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Obr. 33 Skladba, zatěžovací šířka a uvažovaný průřez posuzovaného trámu. 

4.4.2 Posouzení nové skladby stropní konstrukce s původním trámem bez spřažení 

Posouzení původního nosného trámu bylo provedeno dle normy pro navrhování dřevěných 

konstrukcí (ČSN EN 1995-1-1). Trám byl posouzen na mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti a 

byli zjištěny hodnoty finálního výpočtu.  

Statické výpočty posouzení původního dřevěného trámu pro pole nad hlavním sálem L1 a 

ostatních částech objektu L2 a L3 jsou uvedeny v příloze A (L2 a L3) a B (L1). Výsledné hodnoty 

normálového napětí, smykového napětí a průhybů jsou uvedeny v tab. 4 až tab. 7. 

Tab. 4 Výsledné hodnoty napětí a průhybu pro pole L1. 

 

Tab. 5 Výsledné hodnoty napětí a průhybu pro pole L2. 

 

σm,d= 23,14 > fm,d= 10,15

τm,d= 0,76 < fv,d= 1,75

Winst= 88,02 > Winst,lim= 26,50

Wfin= 121,55 > Wfin,lim= 26,50

M
SÚ

M
SP

NEVYHOVÍ

VYHOVUJE

NEVYHOVÍ

NEVYHOVÍ

POLE L1

Smyková napětí  [MPa]

Okamžitý průhyb [mm]

Finální průhyb [mm]

Ohybové napětí  [MPa]

σm,d= 3,72 < fm,d= 10,15

τm,d= 0,47 < fv,d= 1,75

Winst= 3,14 < Winst,lim= 8,40

Wfin= 1,99 < Wfin,lim= 14,00

POLE L2

Ohybové napětí  [MPa] VYHOVUJE

Smyková napětí  [MPa] VYHOVUJE

Okamžitý průhyb [mm] VYHOVUJE

Finální průhyb [mm] VYHOVUJEM
SP

M
SÚ
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Tab. 6 Výsledné hodnoty napětí a průhybu pro pole L3. 

 

Tab. 7 Výsledné hodnoty napětí - podpora. 

 

Z tab. … výše je patrné, že stropní konstrukce v části hlavního sálu objektu, s rozpětím L1 

překračuje limit maximální hodnoty ohybového napětí (MSÚ) i konečného průhybu (MSP).  Je tedy 

nutné navrhnout jiné technické řešení stropní konstrukce. Nabízí se metoda spřažené betonové desky 

s původním dřevěným trámem.  

Ostatní části stropní konstrukce vyhoví na MSÚ a MSP. Z toho vyplývá, že takto navržená 

konstrukce je dostatečná. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tab. 4 až tab. 7. Přes to, že konstrukce 

vyhoví, budou v části pro rozpětí L2 a L3 použity spřahovací trny, a to z čistě konstrukčního důvodu. 

V jedné řadě s maximální vzdáleností spřahovacích prvků 500 mm. 

Z konstrukčních důvodů a z důvodu omezení proti vzniku smršťovacích trhlin bude betonová 

deska vyztužena kari sítí 6 mm s velikostí ok 150 x 150 mm. Vzhledem k tomu, že se stropní 

konstrukce nachází v prostředí X0 dle ČSN EN 206 [14], kdy nehrozí riziko koroze výztuže, tak není 

třeba dle odborného vážení dodržet hodnoty minimální krytí. Poloha kari sítě bude zajištěna pomocí 

distančních podložek a v místě trámu přidrátována ke spřahovacím prvkům. Dále během betonáže se 

bude zvýšená pozornost na zachování kari sítě ve stanovené poloze.  

4.4.3 Posouzení nové skladby stropní konstrukce s původním trámem spřaženým 

s betonovou deskou. 

Spřažením původního dřevěného trámu s novou desko z lehčeného betonu dojde k přerozdělení 

vnitřních sil, takže že beton převezme tlakové napětí a odlehčí tak tahovému napětí ve dřevěném trámu. 

Bohužel tato technologie není tak jednoduchá, jak se možná na první pohled jeví. Největším úskalím je 

zaručení spolupůsobení obou materiálů.  

σm,d= 2,54 < fm,d= 10,15

τm,d= 0,47 < fv,d= 1,75

Winst= 1,39 < Winst,lim= 7,50

Wfin= 0,88 < Wfin,lim= 12,50

POLE L3

VYHOVUJE

Ohybové napětí  [MPa] VYHOVUJE

Smyková napětí  [MPa] VYHOVUJE

Okamžitý průhyb [mm] VYHOVUJE

M
SÚ

M
SP

Finální průhyb [mm]

σm,d= 5,61 < fm,d= 10,15

PODPORA

Ohybové napětí  [MPa] VYHOVUJEMSÚ
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Spřažení obou materiálů se provádí pomocí spřahovacích prvků, kterých je v dnešní době na trhu 

celá řada. Pro účel návrhu stropní desky v této diplomové práci byli zvoleny spřahovací prvky VB-48-

7,5x165 mm od firmy SFS intec [17] a byla zvolena varianta nakloněné dvojice vrtů v náklonu 

45°/135° (viz. Obr. 35). Tento spřahovací prostředek bude blíže popsán v následujícím textu. 

Vruty SFS Intec 

Vrut s označením VB-48-7,5 mm je speciálně vyvinutý prvek pro dřevo-betonové spřažené 

konstrukce a zároveň jedním z nejpoužívanějších produktů v České republice, ale i ve světě. Vruty jsou 

vyráběny z ušlechtilé oceli a opatřeny dvojitou hlavou, pro lepší zaručení stejnoměrné výšky vrutu 

v oblasti betonu. Spodní část vrutu je opatřena speciálním závitem, který umožnuje aplikaci vrtu bez 

předvrtání. Dále je opatřen hlavou Torx pro zamezení poškození při montáži. Tyto vrty byli původně 

vyráběny v délce 100 mm, ale pro zlepšení únosnosti je dnes používána varianta o délce 165 mm (Obr. 

34) [17]. 

 

Obr. 34 Spřahovací vrut VB-48-7,5x165 mm [17]. 

Aplikace vrutů se vždy provádí v páru, a to pod úhlem 90° nebo 45°/135° k nosnému prvku. 

Laboratorní zkouška (Obr. 35) ukázala, že varianta 45°/135° zaručuje rovnoměrnou únosnost v obou 

směrech, tak že jeden vrut působí v tlaku a druhý v tahu [17].  

  

Obr. 35 Porovnání únosnosti v závislosti na sklonu vrutu. 
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Konstrukční zásady dle technické dokumentace stanovené výrobcem [17]: 

 Minimální vzdálenost v podélném směru 80 mm 

 Minimální vzdálenost od okraje 30 mm 

 Minimální vzdálenost vrutů v příčném směru 20 mm¨ 

 Minimální třída pevnosti betonu C20/25 

 Maximální velikost zrna 16 min 

Modul prokluzu je závislý na délce použitého vrutu a tloušťce mezivrstvy, která může být 

maximálně 50 mm. Hodnoty součinitele Kser jsou specifikovány výrobcem v technologickém 

dokumentu [17] a pro vrut 7,5x165 mm se pohybují v rozmezí od 7,5 do 25 kN/mm pro pár. Dále jsou 

výrobcem specifikovány hodnoty smykové únosnosti Tk, které se pro vrut 7,5x165 mm pohybují od 

15,1 do 18,1 kN [17]. 

Princip výpočtu a posouzení 

Návrh spřaženého průřezu je popsán v kapitole 3.6.3. Pro posouzení takto vytvořeného průřezu je 

použita příloha B normy ČSN EN 1995-1-1. V této příloze je popsán postup výpočtu pomocí γ-metody. 

Princip γ-metody vyplývá z grafického schématu na obr. 36. Součinitel γ má vliv na snížení hodnoty 

Steinerova doplňku a slouží pro úpravu výpočtu efektivní tuhosti průřezu. Metoda je založena na teorii 

lineární pružnosti. To umožnuje použití lineární hodnoty modulu prokluzu Kser. Pro návrh spřaženého 

průřezu je třeba provést posouzení v počátečním stavu t=0 (stav, kdy je strop podepřen a připraven 

k betonáži) a v konečném stavu t=∞ (stav po 28 dnech, kdy dojde k odstranění podepření). Zároveň 

také musí platit následující předpoklady [15]:  

 nosníky jsou prostě podepřeny a mají rozpětí L; 

 jednotlivé části dřevěného trámu jsou po délce z jednoho kusu nebo nastaveny lepenými spoji; 

 jednotlivé části jsou navzájem spojeny mechanickými spojovacími prostředky s modulem 

prokluzu K; 

 rozteč mezi spojovacími prostředky (s) je konstantní nebo se stejnoměrně mění podle 

posouvající síly mezi smin a smax, kdy smax< 4 x smin; 

 zatížení působí ve směru osy z a vyvozuje moment M= M(x) s průběhem ve tvaru sinusoidy 

nebo paraboly a sílu V= V(x). 

Postup výpočtu efektivní ohybové tuhosti (EIef) vychází z následujícího schématu a vzorců [15]: 
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Obr. 36 Průřez (vlevo) a průběh napětí (vpravo), princip γ-metody [15]. 

 součinitel  γ:   𝛾1 =
1

1+
𝐸1×𝐴1×𝜋

𝑘×𝐿2

 

𝛾2 = 1 

 poddajnost spřahovací spáry k:  𝑘 =
𝑛×𝑘

𝑠𝑒𝑓
 

 počet řad spřažení n: dle počtu řad spřahovacích prvků 

 účinná rozteč šroubů sef:  𝑠𝑒𝑓 = 0,75 × 𝑠𝑚𝑖𝑛 + 0,25 × 𝑠𝑚𝑎𝑥 

 vzdálenost neutrálních os:   𝑎2 =
𝛾1×𝐸1×𝐴1×(

𝑑1
2

+
𝑑2
2

)

𝛾1×𝐸1×𝐴1+𝐸2×𝐴2
 

   𝑎1 = (
ℎ1

2
+

ℎ2

2
) − 𝑎2 

 efektivní tuhost:  (𝐸𝐼𝑒𝑓) = (𝐸1 × 𝐼1 + 𝛾1 × 𝐸1 × 𝐴1 × 𝑎1
2) + (𝐸2 × 𝐼2 + 𝛾2 × 𝐸2 × 𝐴2 × 𝑎2

2) 

Zjednodušení skutečného průřezu 

Rozměry průřezu trámů jsou ve skutečnosti hodně odlišné. Především se vždy nejedná o 

pravidelný obdélníkový průřez. Pro zjednodušení výpočtu se uvažuje obdélníkový průřez s šířkou trámu 

d=210 mm a výškou h=260 mm.  

Dalším zjednodušením, které se ve výpočtu neuvažuje, jsou dřevěné příložky. Vzhledem 

k nestejnoměrnému průhybu všech trámů, budou ke každému trámu přiloženy a řádně spojeny dřevěné 

příložky, tak aby horní hrany všech příložek byly ve stejné výšce. Na obr. 37 je znázorněn příčný řez 

skutečného stavu složeného průřezu. 
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Obr. 37 Skutečný průřez spřaženého trámu. 

Výsledky statického posouzení 

Statický výpočet a posouzení spřaženého dřevo-betonového průřezu pro pole nad hlavním sálem 

L1 je uveden v příloze C. Výsledné hodnoty normálového napětí, smykového napětí a průhybů jsou 

uvedeny v tab. 8 až tab. 10. 

Tab. 8 Výsledné hodnoty posouzení spřaženého průřezu pole L1 v t=0. 

 

Tab. 9 Výsledné hodnoty posouzení spřaženého průřezu pole L1 v t=∞. 

 

 

σB0,d= 5,84 < fcd= 13,33

σB0,ctm= 1,37 < fctm= 1,73

σD0,t,d= 4,45 < ft0d= 6,00

σD0,m,d= 9,49 < fmd= 10,15

τ0,d= 0,58 < fvd= 1,75

F0,d= 5,51 < Fd= 8,35

MSÚ v t = 0 pro L1

Tlakové napětí v betonu  [MPa] VYHOVUJE

Tahové napětí v betonu  [MPa] VYHOVUJE

Tahové napětí ve dřevu  [MPa] VYHOVUJE

Ohybové napětí ve dřevu  [MPa] VYHOVUJE

Smykové napětí  [MPa] VYHOVUJE

Únosnost spřahovcího prvku  [kN] VYHOVUJE

σB∞,d= 4,55 < fcd= 13,33

σB∞,ctm= 0,03 < fctm= 1,73

σD∞,t,d= 4,49 < ft0d= 6,00

σD∞,m,d= 10,00 < fmd= 10,15

τ∞,d= 0,59 < fvd= 1,75

F∞,d= 3,39 < Fd= 8,35

Smykové napětí  [MPa] VYHOVUJE

Únosnost spřahovcího prvku  [kN] VYHOVUJE

MSÚ v t = ∞ pro L1

Tahové napětí v betonu  [MPa] VYHOVUJE

Tahové napětí ve dřevu  [MPa] VYHOVUJE

Ohybové napětí ve dřevu  [MPa] VYHOVUJE

Tlakové napětí v betonu  [MPa] VYHOVUJE
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Tab. 10 Výsledné hodnoty průhybů v t=0 a t=∞. 

 

Z tabulek uvedených výše vyplývá že, stropní konstrukce části hlavního sálu s rozpětím L1 byla 

navržena správně a vyhoví na mezní stav únosnosti a částečně i na mezní stav použitelnosti. Z tab. … 

vyplývá že, takto navržená stropní konstrukce nevyhovuje účinkům návrhovému zatížení v případě 

posouzení finálního průhybu. Výsledná hodnota průhybu Wnet,fin,∞= 34,22 mm, přesahuje o 2,42 mm 

limitní hodnotu finálního průhybu Wnet.fin.lim=31,80 mm.  

Do statického výpočtu nebyla započítána plošná výztuž v betonu a bylo zavedeno několik 

redukujících součinitelů, které posouvají výpočet na stranu bezpečnou. Dalším důležitým faktorem pro 

konečný průhyb je hodnota modulu pružnosti lehčeného betonu. Ve výpočtu bylo uvažováno s 12 MPa. 

Uvažovaná hodnota modulu pružnosti je značně podhodnocena. Skutečné hodnoty modulů pružností 

lehčených betonů se pohybují okolo 15 MPa. Hodnota vyplývá z výsledků podnikové laboratoře Liaz 

Vintířov, která mi poskytla výsledky z neakreditovaných zkoušek lehčených betonů. Výsledky 

laboratorních zkoušek od laboratoře Liaz Vintířov jsou uvedeny jako příloha G této práce. Vzhledem 

k těmto faktům a také k faktu, že výsledná hodnota finálního průhybu byla překročena pouze hodnotou 

v řádu jednotek milimetru, se dá takto navržená stropní konstrukce považovat za vyhovující.  

4.4.4 Technologický postup provedení nové dřevo-betonové stropní konstrukce 

Nová stropní konstrukce nad 1.NP bude provedena dle předchozího návrhu jako kombinace 

původních dřevěných trámů s novou betonovou deskou. V části hlavního sálu budou dřevěné trámy 

spřažené pomocí spřahovacích trnů s betonovou deskou. Trny budou rozmístěny dle návrhu ve 

statickém výpočtu. Ve zbylé části budou spřahovací prostředky rozmístěny pouze z konstrukčních 

zásad v jedné řadě po minimální vzdálenosti 250 mm. 

Postup: 

1. Částečná demontáž stropní konstrukce. Z původního stropu se demontuje prkenný záklop a 

rákosový podhled.  

2. Kontrola odhalených nosných trámů. Zkontrolují se především zhlaví trámů a případné ohybové 

trhliny a jiné znatelné defekty. V případě poškození zhlaví trámu nebo bude provedena sanace 

vhodnou technologií (blíže popsané v kapitole 3.5.1). Nebude-li některý trám odpovídat 

Winst,0= 14,11 < Winst.lim= 26,50

Winst,∞= 23,20 < Winst.lim= 26,50

Wnet,fin,∞= 34,22 > Wnet.fin.lim= 31,80 NEVYHOVÍ

Okamžitý průhyb v t = ∞ [mm]

MSP pro L1

Okamžitý průhyb v t = 0 [mm] VYHOVUJE

Finální průhyb  t = ∞ [mm]

VYHOVUJE
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průzkumem stanoveným parametrům, bude provedeno statické vyhodnocení a případné zesílení 

trámu. Dále budou zhlaví trámů opatřena ochrannou fólií, tak aby nenasákla vlhkost z čerstvé 

betonové směsi. 

3. Dále budou k trámům připevněny dřevěné prkna minimální tl. 50 mm z obou stran trámu, tak aby 

horní hrany prken byly v jedné rovině. Příložky budou připevněny pomocí svorníků dl. 340 mm 

minimálně každé 2 m délky trámu. Každý trám bude podepřen stabilizačními stojkami dle 

potřeby. 

4. Na přiložená prkna bude položen záklop, tvořený OSB deskami minimální tl. 25 mm. Desky 

budou připevněna k příložkám pomocí vrutů.  

5. Vytvořený prkenný záklop bude podepřen stabilizačními stojkami dle potřeby. 

6. V dalším kroku bude provedena aplikace spřahovacích vrutů. Vruty budou rozmístěny dle 

statického výpočtu ve třech řadách. Trám bude rozdělen po délce na třetiny. V krajních třetinách 

budou trny rozmístěny ve vzdálenosti smin a v prostřední třetině dle smax. Vruhy budou instalovány 

bez předvrtání pomocí aku šroubováku. 

7. Konstrukční kari síť bude ustavena v předepsané poloze, stabilizována pomocí distančních 

podložek a v místě trámu přidrátována ke spřahovacím trnům.  

8. Dále bude vytvořeno bednění ztužujícího věnce, který bude vytvořen po celém obvodu objektu. 

Detailní řešení věnce je patrné z obr. 38.  

9. V dalším kroku proběhne vybetonování stropní desky. Během betonáže bude zapotřebí zvýšené 

pozornosti na plošnou výztuž, která musí zůstat v předepsané poloze. Návrhem projektanta je 

vytvoření vyvýšených plošin, které budou nezávisle na kari síti uloženy na nosných trámech, a 

v průběhu betonáže by docházelo k postupné demontáži. Čerstvá betonová směs bude mít takové 

vlastnosti, aby během betonáže nedocházelo k předčasnému tuhnutí. Pak by došlo ke by vzniku 

nežádoucí pracovní spáry.  

10. Po vybetonování desky bude provedena betonáž ztužujícího věnce. 

11. V momentě kdy beton dosáhne požadované pevnosti, dojde k položení nové podlahy.   

12. V posledním kroku budou demontovány stabilizační podpěry.  

Na obr. 39 je znázorněný příčný řez konstrukce z doby montáže. Z grafického schéma vyplývá 

rozestavení montážních podpěr během betonáže.  
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Obr. 38 Detail uložení trámu a ztužujícího věnce. 

 

Obr. 39 Příčný řez stropní konstrukce v době výstavby. 

Pro odhadnutí přibližné ceny byla provedena přibližná kalkulace. Do kalkulace jsou zahrnuty 

pouze položky zabudovaného materiálu. Jednotlivé kusy, objemy a plochy jsou určené pouze 

přibližným výpočtem. Výsledná cena by se však neměla lišit od skutečné ceny víc než v řádech 

jednotek tisíců. 

Tab. 11 Kalkulace přibližné ceny materiálu pro spřažený strop. 

 

M.J. Množství

ks 3000

m3 2,1

ks 55

m2 150

m3 12

m2 172Plošná výztuž -kari síť ø 6/150 31,83 Kč 5 475 Kč

Betonová deska - lehčený beton 1 850 Kč 22 145 Kč

Celková cena materiálu 119 624 Kč

Příložky - hraněné dřevo 6 500 Kč 13 650 Kč

Záklop - desky OSB tl. 25 mm 261,36 Kč 39 204 Kč

Svorník M16 240 mm + matice + podložka 45 Kč 2 475 Kč

jednotková cena Cena

Spřahovací vruty 14,05 Kč 42 150 Kč
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Výsledná přibližná cena za variantu stropu původních dřevěných trámů s betonovou deskou je 

119 624 Kč. Cena vyplývá z kalkulace, jenž je patrná z tab. 11. 

Tab. 12 Charakteristická hodnota vlastní tíhy spřažené stropní konstrukce. 

 

Dalším důležitým faktorem bude výsledné přitížení stropní konstrukce stávajícím základům a 

základové spáře. Z toho důvodu byl proveden přibližný výpočet charakteristické hodnoty vlastní tíhy 

nové stropní konstrukce (Tab. 12). Charakteristická hodnota vlastní tíhy varianty spřažené stropní 

desky je 2,28 kN/m
2
. 

4.4.5 Stropní konstrukce vytvořená systémovými tvárnicemi MIAKO 

Keramické vložky MIAKO jsou kladeny na keramobetonové stropní nosíky vyztuženými 

svařovanou prostorovou výztuží. Na takto vytvořenou vodorovnou konstrukci je po sléze vybetonována 

deska. Takto vytvořená stropní konstrukce se vykazuje vysokou únosnosti a velkou variabilitou.  

Pro tuto variantu stropní konstrukce bude vytvořena přibližná kalkulace, která vychází z katalogu 

výrobků [18] a technického listu [19] daného výrobcem. Cena bude pouze orientační, avšak pro rozsah 

této práce zcela dostačující. V případě, že by se investor rozhodl pro tuto variantu, bude zapotřebí 

vypracovat podrobný kladečský projekt.  

Tab. 13 Kalkulace přibližné ceny materiálu pro MIAKO strop. 

 

 

M.J. Množství

ks 3000

m3 2,1

m2 150

m3 12

m
2 172

Celková cena materiálu v [kg] 22379

Char. hodnota vlastní tíhy [kN/m
2
] 2,28

Betonová deska 1600 19152

Plošná výztuž -kari síť ø 6/151 3 521

Záklop - desky OSB tl. 25 mm 16 2438

kg/ M.J. kg

Spřahovací vruty 0,02 54

Příložky - hraněné dřevo 350 735

M.J. Množství

ks 16

ks 27

ks 27

ks 1367

m3 14

m2 172

jednotková cena Cena

3 974 Kč 63 584 Kč

1 362 Kč 36 774 Kč

Plošná výztuž -kari síť ø 4/150 30,83 Kč 5 298 Kč

Celková cena materiálu 229 087 Kč

1 088 Kč 29 376 Kč

Stropní vložky - HELUZ MIAKO 23/50 50,20 Kč 68 623 Kč

Betonová dobetonávka 1 850 Kč 25 432 Kč

Stropní nosníky - HELUZ MIAKO 8,00 m

Stropní nosníky - HELUZ MIAKO 4,25m

Stropní nosníky - HELUZ MIAKO 3,75 m
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Výsledná přibližná cena za variantu stropu MIAKO je 229 087 Kč. Cena vyplývá z kalkulace, 

jenž je patrná z tab. 13. Dále výrobce udává charakteristickou hodnotu vlastní tíhy stropní konstrukce, 

která je 3,6 kN/m
2 
[19]. 

4.4.6 Porovnání variant nové stropní konstrukce 

Návrh nové stropní konstrukce byl proveden ve třech variantách. Statickým posouzení prvních 

dvou variant se ukázalo, že mnohem efektivnější řešení je, když se první dvě varianty spojí. Vznikne 

tak stropní deska, která bude spřažená dle výpočtu v části hlavního sálu a ve zbylé části objektu 

spřažení rozmístěno jen konstrukčně. V tab. 14 níže je tedy vidět porovnání kombinace prvních dvou 

variant s variantou stropu MIAKO. Z tabulky jasně vyplývá, že v obou posuzovaných aspektech 

vychází lépe právě varianta spřažené desky.  

Tab. 14 Porovnání variant stropní konstrukce. 

 

V tabulce výše (Tab. 14) jsou patrné výsledky porovnání obou variant. Varianta spřažené 

betonové desky s původními dřevěnými trámy bude stát 109 464 Kč, méně než varianta systémového 

stopu MIAKO. Uvedené sumy jsou pouze ceny za spotřebovaný materiál. Dalším faktorem porovnání 

je celkové navýšení hmotnosti objektu, a tedy přitížení základové spáry. I v tomto případě vyšla lépe 

varianta spřažené desky, kdy přitíží objekt o 22,6 t méně než varianta stropu MIAKO.   

Vzhledem k výsledkům porovnání bude investorovi doporučena varianta spřažené desky. Je 

ekonomicky výhodnější, a také k plánovanému záměru investora (přestavbě a zvýšení světlé výšky 2. 

NP) hmotnosti šetrnější k základovým poměrům. Doposud bylo založení objektu ověřeno kopanou 

sondou v rámci bakalářské práce [12]. Do projektu celkové revitalizace objektu je doporučeno zařadit i 

důkladnější posouzení základové spáry a případná dodatečná opatření. 

4.5 Návrh zesílení obvodového zdiva pomocí helikální výztuže 

Svislá nosná konstrukce obvodových stěn je tvořena zdivem tl. 600 mm z cihel plných pálených. 

V obvodovém zdivu jsou dveřní a okenní otvory. Poloha a rozměry jsou patrné z výkresu půdorysu 

1.NP (příloha D) a z výkresu pohledů (příloha E a F). Některé otvory byly v historii objektu vyplněny 

jiným zdícím materiálem neznámých vlastností. Výplň nebyla provázaná se zdivem obvodové stěny. 

Zazděné otvory jsou ve výkresu pohledů zakresleny čárkovanou čarou. Příklad zazděného okenního 

otvoru je patrný na obr. 40 Okenní otvory, v minulosti využívané jako výlohy prodejny na 

Cena

dřevo-betonová 

spřažená deska

MIAKO                 

strop

119 624 Kč 229 087 Kč

Hmotnost 39,26  t 61,86  t

Rozdíl

109 464 Kč

22,6  t
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severovýchodní straně objektu, byly vytvořeny dodatečně.  

Návrh bude také vycházet z předchozího hodnocení. Zdivo v svislých nosných konstrukcí bylo 

hodnoceno v rámci mé bakalářské práce, jejímž výstupem je grafické schéma (Obr. 25) přibližných 

pevností v tlaku různých částí svislých stěn. 

Zdivo obvodových stěn je na několika místech značně porušeno trhlinami. Trhliny byly 

zmapovány a zakresleny do výkresu pohledů. Trhliny jsou viditelné na následujících fotkách (Obr. 40 - 

44) 

 

Obr. 40 Trhlina v čelní stěně levý roh. 
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Obr. 41 Trhlina v čelní stěně pravý roh. 

 

Obr. 42 Příklad trhliny v obvodovém zdivu jižní stěny. 
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Obr. 43 Trhlina v čelní stěně v místě napojení vnitřní nosné stěny. 

 

Obr. 44 Trhliny nad okenními otvory na severní obvodové stěně. 
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4.5.1 Návrh zesílení nadpraží otvorů 

Na výše uvedených fotkách jsou patrny trhliny v obvodovém zdivu. Trhliny se nachází převážně 

v místě okenních otvorů. Zpevnění nadpraží bude provedeno pomocí dodatečně vkládané helikální 

výztuže. V místě všech okenních či dveřních otvorů bude nadpraží vyztuženo třem řadami horizontální 

helikální výztuže, zatažených za okraj otvoru minimálně 450 mm. Dále bude nadpraží vyvěšeno 

vertikálními pruty umístěnými kolmo k nadpraží délky 750 mm po vzdálenosti 300 mm. Nadpraží bude 

z preventivních důvodů vyztuženo i u zazděných otvorů. Vzhledem k tloušťce stěny bude zdivo 

vyztuženo z obou líců. Počet prutů v drážce bude odlišný v závislosti aktuálního stavu zdiva. Stav 

pevností jednotlivých částí je patrný z obr. 25 a tab. 2. Příklad vyztužení nadpraží otvoru je patrné na 

Obr. 45. 

 

Obr. 45 Příklad vyztužení nadpraží otvoru. 

4.5.2 Návrh sešití trhlin v obvodovém zdivu 

Větší trhliny nacházející se v obvodovém zdivu budou sešity pomocí dodatečně vložené helikální 

výztuže. A to výztužnými žebírky z obou líců obvodového zdiva po min. vertikální vzdálenosti 450 mm 

v celém rozsahu trhliny. Výztužné žebírko 1-2 pruty ∅ 8 mm Počet prutů v drážce bude odlišný 

v závislosti aktuálního stavu zdiva. Stav pevností jednotlivých částí je patrný z obr. 25 a tab. 2. Příklad 

vyztužení trhliny je patrný na následujícím obr. 46. 

Obr. 40 Trhlina v čelní stěně 

levý roh. 
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Obr. 46 Příklad sešití trhliny v obvodovém zdivu. 

Podobných případů takovéhoto porušení obvodového pláště, který je patrné z obrázku výše (Obr. 

46) se na objektu vyskytuje více. Je otázkou jak se konstrukce zachová po sešití trhliny pouze z jedné 

strany dodatečně zazděného otvoru. Mohlo by totiž dojít k vytvoření nové trhliny, která by procházela 

styčnou spárou na druhé straně zazděného otvoru. Takovéto situaci pomůže zamezit dodatečné 

vyztužení nadpraží, které je navrženo u všech otvorů i těch dodatečně zazděných. 

4.5.3 Návrh vyztužení v místě napojení vnitřní nosné stěny na obvodovou stěnu 

V části západní štítové stěny je na první pohled nepatrná znatelná trhlina v obvodovém zdi. Tato 

trhlina je zapříčiněna nerovnoměrným zatížením obvodové a vnitřní nosné stěny. Trhlina je patrna i 

z vnitřní strany jak je vidět na obr. 47. 



Komplexní diagnostika při hodnocení stavebně statického stavu objektu 

Diplomová práce 

 

Bc. Vojtěch Voltr 
  

57 

 

Obr. 47 Trhlina v místě napojení vnitřní nosné stěny na obvodovou stěnu. 

Místo napojení bude zesíleno pomocí helikální výztuže. Postup a princi zesílení je více popsán 

v kapitole 3.1.1. Výztuž bude vkládána do drážek a vrtu po obou stranách vnitřní nosné stěny. 

Jednotlivé žebírka s výztuží ∅ 8 mm budou rozmístěny po minimální vertikální vzdálenosti 450 mm po 

celé výšce trhliny. Dále bude trhlina sešita z vnější strany obvodového zdiva dle konstrukčních zásad. 

Výztužné žebírko 1-2 pruty ∅ 8 mm. Počet prutů v drážce bude odlišný v závislosti aktuálního stavu 

zdiva. Stav pevností jednotlivých částí je patrný z obr. 25 a tab. 2. Popis vyztužení trhliny 

v obvodovém zdivu na západní stěně je patrný z obr. 48. 
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Obr. 48 Princip posílení napojení nosné stěny k obvodové stěně a sešití trhlin. 

Výše v tomto textu byl popsán návrh pro dodatečné zajištění všech doposud známých trhlin, 

které byli objeveny a popsány během diagnostických prací na objektu. Takto navržená opatření by měla 

zvýšit celkovou prostorovou tuhost objektu.  

V přílohách E a F jsou zakresleny všechny doposud zjištěné trhliny v obvodovém plášti. V 

případě objevení nových trhlin. Například během revitalizačních prací, kdy dojde k odkrytí zdiva, 

budou trhliny popsány a v případě podobného charakteru, použit jeden z postupů, popsaných výše 

v tomto textu. V návrhu nejsou provedený opatření pro zdivo nacházející se v 2.NP. To je z toho 

důvodu, že investor neuvažuje se zachováním současného. 2.NP. 

Před provedením kontaktního zateplení objektu bude provedena úprava pláště, tak aby po 

zateplení objektu nedocházelo k prolínání trhlin ze zdiva na nově vytvořenou fasádu objektu. 
Obr. … Trhlina v čelní, v místě 

napojení vnitřní nosné stěny 
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5 ZÁVĚR 

Diplomová práce byla zaměřena na technologie pro revitalizaci historických objektů. V případě 

této práce se jednalo a technologie vedoucí ke zvýšení prostorové tuhosti stávajících objektů. 

V teoretické části byly podrobněji popsány technologie zesílení cihelného zdiva a technologie pro 

celkovou revitalizaci dřevěných stropních konstrukcí. V případě zesilování zdiva byla popsána 

technologie helikální výztuže. Pro revitalizaci stropních konstrukcí byla popsána technologie spřažení 

původních dřevěných trámů s novou betonovou deskou.  

Praktická část této diplomové práce navazuje na diagnostický průzkum provedený během 

předchozí bakalářské práce. Byly provedeny návrhy pro zvýšení prostorové tuhosti hodnoceného 

objektu. V prvním návrhu byly nejprve provedeny dodatečné diagnostické práce pro zjištění 

podrobnějšího charakteru stávající stropní konstrukce. Na základě těchto získaných dat byl proveden 

návrh ve třech variantách. První varianta uvažuje původní trámy s novou stropní skladbou bez spřažení, 

druhá varianta uvažuje původní dřevěné trámy spřažené s novou betonovou deskou a třetí varianta byla 

navržena z pomocí keramobetonového systému MIAKO. Z toho první dvě varianty (uvažující 

s původními trámy) byly v průběhu návrhu pro zefektivnění sloučeny v jednu.  

Z toho vzniklo technické řešení, kdy je navržena metoda spřažení pouze v části hlavního sálu 

objektu. V této části objektu původní dřevěná konstrukce nevyhoví na účinky stálého a nahodilého 

zatížení.   Proto bylo do výpočtu zavedeno spřažení. Spřažení obou materiálů bylo docíleno pomocí 

spřahovacích prvků VB-48-7,5x165. Došlo k přerozdělení vnitřních sil v průřezu a konstrukce vyhoví 

téměř ve všech posuzovaných aspektech účinkům stálého a nahodilého zatížení. Nevyhoví pouze 

v posouzení finálního průhybu v čase t = ∞. Kdy konečný průhyb přesahuje limitní hodnotu průhybu o 

2,42 mm. Do výpočtu je zavedeno několik redukujících součinitelů, které výpočet posouvají na stranu 

bezpečnou. Dalšími důležitými fakty jsou, že ve výpočtu není počítáno s plošnou ocelovou výztuží a že 

uvažovaná hodnota modulu pružnosti lehčeného betonu je značně podhodnocena. Výpočet uvažuje 

s hodnotou 12 MPa. Kdy skutečné hodnoty se pohybují okolo 15 MPa. Díky těmto skutečnostem se dá 

takto navržena konstrukce považovat za vyhovující. Pro takto navrženou konstrukci byl proveden 

odhad ceny materiálu a hodnota hmotnosti nové konstrukce. V případě systému MIAKO byl proveden 

výpočet odhadu ceny materiálu dle technických listů výrobce. Hodnota plošného přitížení je výrobcem 

udávána přímo. Na základě těchto dvou faktorů byly obě varianty porovnány. V konečném hodnocení 

vyšla lépe varianta spřažené stropní desky, kde je cena zabudovaného materiálu o 109 464 Kč levnější a 

základová spára by byla o 22,6 t méně přitížena. Tato varianta bude doporučena investorovi.  

Dále se praktická část diplomové práce zabývala návrhem statického zajištění obvodového zdiva 

pomocí dodatečně vkládané helikální výztuže. Návrh vychází z materiálu předchozího posuzování. Pro 

kompletnější informace byla provedena prohlídka aktuálního stavu a zaměření vnějšího stavu 
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konstrukce. Na základě těchto informací byl vypracován návrh zesílení třech nejčastějších typů 

porušení, které se na konstrukci opakují. Jedná se o návrh zesílení nadpraží otvoru, sešití trhliny 

v přímém úseku obvodového zdiva a vyztužení napojení vnitřní nosné stěny na obvodovou stěnu. Dále 

byly provedeny výkresy pohledů objektu se zakreslením vyztužených míst dle projektu (Příloha E a F). 

Výše popsané návrhy opatření jsou nezbytně nutné činnosti, které pomůžou objekt znovu uvést 

do provozu. Ovšem nejedná se o plnohodnotný projekt. Tato diplomová práce byla provedena za 

účelem porovnání technologii jak z ekonomického a hmotnostního hlediska tak i z hlediska 

technologické náročnosti. Výsledkem je, že za pomoci nových technologií je možné provést celkovou 

revitalizaci šetrněji, jak ke stávající konstrukci tak majitelově kapse. Pro plánovanou přestavbu je 

majiteli objektu doporučeno provést ověření základových poměrů. Nadstavba 2.NP by mohla 

základovou konstrukci značně přitížit a tímto důsledkem by došlo k porušení. Po ověření základových 

poměru by se dle potřeby provedlo nezbytně nutné opatření.  
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smax  maximální vzdálenost spřahovacích prvků 

sser  účinná rozteč šroubů 

L1  teoretická vzdálenost podpor pro pole L1 

L2  teoretická vzdálenost podpor pro pole L2 

L3  teoretická vzdálenost podpor pro pole L3 

γG  součinitel stálého zatížení 

γQ  součinitel proměnného zatížení 

  kombinační součinitel pro nepříznivou kombinaci 

0  kombinační součinitele kategorie A: obytné plochy   

2  kombinační součinitele kategorie A: obytné plochy   

gk   charakteristická hodnota stálého zatížení 

gd  návrhová hodnota stálého zatížení 

qk   charakteristická hodnota nahodilého zatížení 

qd  návrhová hodnota nahodilého zatížení 

fm,k  charakteristická hodnota ohybové pevnosti dřeva 
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ft,0,k  charakteristická hodnota pevnosti dřeva v tahu rovnoběžně s vlákny 

fv,k  charakteristická hodnota smykové pevnosti dřeva 

Kmod  součinitel otlačení dřeva 

γm  dílčí součinitel pro dřevo 

fmd  návrhová hodnota ohybové pevnosti dřeva 

ft,0,d  návrhová hodnota pevnosti dřeva v tahu rovnoběžně s vlákny 

fv,d  návrhová hodnota smykové pevnosti dřeva 

fck  charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

fck,cube  charakteristická hodnota krychelné pevnosti betonu v tlaku 

fctm  charakteristická hodnota pevnosti betonu v tahu 

γc  dílčí součinitel pro beton 

fcd  návrhová hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

fctmd  návrhová hodnota pevnosti betonu v tahu 

σm,d  maximální ohybové napětí 

τm,d  maximální smykové napětí 

Winst  hodnota okamžitého průhybu 

Winst,lim  limitní hodnota okamžitého průhybu 

Wfin  hodnota finálního průhybu 

Wfin,lim  limitní hodnota finálního průhybu 

σBi,d  hodnota tlakového napětí betonu v čase 

σBi,ctm  hodnota tahového napětí betonu v čase 

σDi,t,d  hodnota tahového napětí dřeva v čase 

σDi,m,d  hodnota ohybového napětí ve dřevu v čase 

τi,d  hodnota smykového napětí v čase 

AB  plocha betonové části průřezu 

AD  plocha dřevěné části průřezu 

IB  moment setrvačnosti betonové část průřezu 

ID  moment setrvačnosti dřevěné část průřezu 
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a1  vzdálenost těžiště betonové části k těžišti průřezu 

a2  vzdálenost těžiště dřevěné části k těžišti průřezu 

EB  modul pružnosti betonu 

ED  modul pružnosti dřeva 

EIef  tuhost efektivního průřezu 

γ  součinitel poddajnosti průřezu 

K  součinitel prokluzu 

Ker  součinitel lineární hodnoty modulu prokluzu 

Tk  smyková únosnost vrutu 

Fd  únosnost spřahovacího prvku 

MSÚ  mezní stav únosnosti 

MSP  mezní stav použitelnosti 
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10 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha A  Posouzení původního dřevěného trámu s novou stropní skladbou pole L2 a L3 (4 s.) 

Příloha B  Posouzení původního dřevěného trámu s novou stropní skladbou pole L1  (3 s.) 

Příloha C  Posouzení nové spřažené dřevobetonové stropní konstrukce pro pole L1  (7 s.) 

Příloha D  Půdorys 1.NP         (1 s.) 

Příloha E  Severní + východní pohled       (1 s.) 

Příloha F  Jižní + západní pohled        (1 s.) 

Příloha G  Moduly pružnosti lehkých betonů z Liaporu -  výrobna Lias Vintířov         (1 s.) 

 


