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Anotace 

Sanace dřevěných konstrukcí pomocí dřevěných náhrad jsou běžným způsobem sanačního 

zásahu. Dřevěná náhrada může být připevněna ke stávající konstrukci pomocí tesařských 

spojů, nebo právě pomocí lepení. Zvyšující se nároky nejen na pevnostní charakteristiky 

materiálů použitých při sanaci konstrukcí kladou důraz na vývoj nových technologií, které 

tyto problémy řeší. Lepený spoj spolehlivě splňuje požadavky i v případě větších nároků 

na únosnost a nedochází u něj ke kondenzaci vody, jenž může nastat u kovových spojovacích 

prvků tesařských spojů, což může mít za následek degradaci v místě spoje. 

Bakalářská práce je zaměřena na možnost využití lepeného spoje pro různé vstupní podmínky, 

týkající se materiálu a technologie lepení, při návrhu sanace krovu fary v Mostkovicích. 

Podklady pro návrh sanace jsou získány ze stavebně technického průzkumu a laboratorních 

zkoušek lepených spojů. 

Klíčová slova:  Lepené spoje, sanace, stavebně technický průzkum, diagnostika, dřevo, 

dřevěné konstrukce, smyková únosnost 

Annotation 

The rehabilitation of wooden constructions with the use of wooden refunds is a common 

method of the rehabilitation process. Wooden refund can be joined to the particular 

construction by carpenter´s joint or by bonded joint. The increasing demands on the strength 

of materials used during rehabilitation of constructions cause the development of new 

technologies, which would solve this problem. Bonded joint meets the requirements even 

when higher demands on load bearing capacity are applied; also there is no condensation of 

water, which could happen with metal elements of carpenter's joint which would cause the 

degradation in the place of joint. 

The bachelor´s thesis focuses on the possible use of the bonded joint in variable conditions, 

concerning materials and technology of joining during the rehabilitation process of the timber 

roof truss of the parish in Mostkovice. The materials and information used for the plan of 

rehabilitation were collected from the technical survey for construction and laboratory tests on 

bonded joints. 

Key words:  Bonded joints, rehabilitation, technical survey for construction, 

diagnostics, wood, timber constructions, slide tolerability 
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Seznam použitého značení 

A   Plocha grafu odporu vrtání Resistographem 

   Plocha lepeného spoje [m
2
] 

ČSN   Česká technická norma 

EN   Evropská norma 

ISO   Mezinárodní norma 

N   Normálová síla [N] 

V   Posouvající síla [N]  

aj.   A jiné 

cca   Přibližně (z latinského circa) 

       Pevnost dřeva v tlaku rovnoběžně s vlákny [Pa] 

      Pevnost ve smyku [Pa] 

h   Délka vrtu Resistographu 

mw   Hmotnost vody ve dřevě [g] 

mo   Hmotnost absolutně suchého dřeva [g] 

obr.   Obrázek 

tzv.   Takzvaný 

w   Vlhkost dřeva [%] 

α   Převodní součinitel pro stanovení přibližné pevnosti dřeva  

   Úhel svírající střednice prutu s kolmicí vedenou na lepenou spáru [°] 

ρ   Hustota dřeva [kg·m
-3

] 

σx   Normálové napětí ve směru osy x [Pa] 

τv   Smykové napětí v šikmé spáře [Pa] 

τxy   Smykové napětí v rovině xy [Pa] 
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1. Úvod 

Sanace konstrukcí jsou reakcí na neuspokojivý stav stávající konstrukce. V případě sanací 

dřevěných konstrukcí je možné využít náhrady, kterou lze upevnit pomocí klasických 

tesařských spojů, nebo právě lepením. Tato progresivní metoda reaguje 

na současné trendy zvyšujících se nároků na stavební konstrukce, které neplatí pouze 

pro novostavby, ale také pro sanované konstrukce. Jelikož se jedná poměrně o novou metodu, 

je třeba provést zhodnocení a proveditelnost tohoto způsobu upevňování dřevěných náhrad, 

a právě výše zmíněnou problematikou se zabývá tato bakalářská práce. 

Bakalářská práce je rozdělená do dvou částí zabývajících se touto problematikou a věcmi 

s ní nedílně souvisejících. První část práce je teoretická a druhá praktická. 

Teoretická část se zabývá popisem dřeva jako materiálu, jeho strukturou, složením, 

vlastnostmi, vlivem vlhkosti na dřevěné prvky a obecně degradačními faktory. Dřevo je také 

popisováno jako konstrukční materiál se zaměřením na používané dřeviny, řezivo a tvorbu 

spojů dřevěných prvků. Další část popisuje provádění stavebně technického průzkumu. 

V neposlední řadě je třeba se věnovat sanacím dřevěných konstrukcí, ochraně dřeva, 

přípravky a metody pro ochranu dřeva a seznámení s technologií lepení dřeva. 

V praktické části práce je popsán provedený stavebně technický průzkum na objektu fary 

v Mostkovicích, postup průzkumu a popis prováděných semidestruktivních a upřesňujících 

zkoušek. Dále je popsáno lepení zkušebních vzorků z různých dřevin v závislosti na vstupních 

podmínkách materiálových s následným zkoušením smykové únosnosti. Lepené dřevěné 

zkušební vzorky budou při vytvrzování spoje staženy a nestaženy, čímž se bude zjišťovat 

technologický vliv účinnost stažení lepeného spoje při vytvrzování na smykovou únosnost 

prvku. 

 Zhodnocení spolehlivosti spoje při sanacích dřevěných konstrukcí je provedeno v studentské 

verzi komerčního softwaru SCIA Engineer 2013.1. Závěr praktické části je pak věnován 

realizaci takového spoje v místě navrhované sanace a posouzením používání této metody 

v praxi. 
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2. Dřevo 

Dřevo je materiál, jehož vlastnosti ovlivňuje zejména jeho specifické anizotropní uspořádání 

stavebních látek. U dřeva nastává zvláštní případ anizotropie, tzv. ortotropie, kdy úhel mezi 

směry sledovaných minimálních a maximálních hodnot činí 90°. Kromě tohoto, jsou 

materiálové vlastnosti dřeva především závislé na různých lokálních odchylkách v základní 

struktuře látky [15]. Dřevo listnatých a jehličnatých dřevin se dělí dle tvrdosti na tvrdé 

a měkké. Toto dělení je závislé na fyzikálních i mechanických vlastnostech, a také 

chemickém složení dané dřeviny, což je popsáno v následujících kapitolách. 

 

2.1 Struktura a složení dřeva 

Dle ČSN EN 844-1 rozlišujeme pojmy dřevo a dříví. Dřevo je definováno jako substance 

mezi dření a kůrou stromu nebo keře obsahující lignin a celulózu. Dříví označuje dřevo 

v podobě stojících nebo pokácených stromů [15].  

V různých směrech má dřevo rozdílné vlastnosti. Nejvýrazněji se od sebe liší vlastnosti v řezu 

kolmo na vlákna (transverzální, tzv. příčný řez) a v řezu rovnoběžně s vlákny. Ve směru 

rovnoběžným s vlákny se rozlišuje mezi řezem radiálním (vedený rovinou osy kmene) 

a tangenciálním (vedený rovnoběžně s vlákny, ale mimo osu kmene). Grafické znázornění 

jednotlivých řezů je uvedeno na obr. 1 [11].  

 

Obr. 1 Řezy kmenem stromu [25] 
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Skladba (struktura) dřeva je patrná z transverzálního řezu (obr. 2). Na povrchu kmene stromu 

se nachází vrstva kůry (taktéž zvaná borka), jejíž spodní část se nazývá lýko. Tenká mikro-

skopická vrstva dělivých buněk pod kůrou, která tvoří v živém stromě z vnější strany buňky 

lýka a dovnitř kmene buňky stromu, se nazývá kambium. Za jedno vegetační období vznikne 

jeden letokruh, který je tvořen vrstvou jarního a letního dřeva. Jarní dřevo bývá řidší 

a světlejší než dřevo letní. Vnější vrstva dřeva obsahující živé buňky a vedoucí roztoky 

se nazývá běl. Běl zpravidla bývá světlejší než vnitřní část kmene – jádro. Jádrové dřevo 

je tmavší a obsahuje již odumřelé buňky dřeva. Dřeň je obalena jádrovým dřevem a tvoří 

ji především měkké pletiva [15].  

 

Obr. 2 Transverzální řez kmenem a jeho skladba [20], popis dle [10] 

Hlavními makromolekulárními látkami, z kterých se skládá dřevo, jsou celulóza (cca 50%), 

hemicelulóza (cca 22%) a lignin (cca 22%). Tyto látky tvoří buněčné stěny. Zbylých cca 6% 

jsou látky vytvářející vnitřní část buněk a patří k nim pryskyřice, tuky, vosky, třísloviny, 

barviva, látky minerální, aj. Chemické složení je u všech druhů dřeva přibližně stejné 

- obsahuje asi 50% uhlíku (C), 43% kyslíku (O), 6% vodíku (H) a 0,3% dusíku (N). Zbylých 

cca 0,7% se skládá z látek minerálních obsahujících draslík (K), sodík (Na), vápník (Ca) aj.). 

[15]  

Pro lepší pochopení mechanizmů poškození a technologie ochrany dřeva je důležité poznat 

strukturu rostlého dřeva (obr. 3). Stavbu dřeva lze rozdělit na čtyři strukturální hladiny. Tyto 

hladiny na sebe logicky navazují: 
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Obr. 3 Strukturální hladiny rostlého dřeva (Obrázek: Mark Harrington, 1996 [19]; 

popis dle [12]) 

Geometrická (makroskopická) strukturální hladina definuje vnější vzhled. Jedná 

se o objem, tvar, kvalitu povrchu, podíl bělového a jádrového dřeva a podíl jarního a letního 

dřeva v letokruzích. Důležitou součástí geometrické struktury je přítomnost, počet a stav 

makroskopických nehomogenit (např. suky, živičné kanálky) [12].  

Morfologická (mikroskopická) strukturální hladina udává buňce typ, tvar, rozměr, osovou 

orientaci vzhledem k dřeni, tloušťku buněčné stěny, různé typy ztenčenin ve stěnách buňky 

a její jiné formy propojení. Tato strukturální hladina závisí na druhu dřeva. Jehličnaté dřevo 

má mikroskopickou hladinu jednodušší a pravidelnější než dřevo listnatých dřevin [12].  

Anatomická (submikroskopická) strukturální hladina udává stavbu buněčných stěn dřeva 

z hlediska jejich vrstevnatosti, podílu a způsobu lokalizace stavebních polymerů (celulóza, 

hemicelulóza, lignin). Submikroskopická hladina závisí na typu jednotlivých buněk a druhu 

dřeva. Stěnu tvoří střední lamela, primární stěna a sekundární sendvičová stěna. Anatomická 

struktura dřeva charakterizuje specifickou orientaci fibril a nehomogenní uspořádání látek 

do jednotlivých vrstev buněčné stěny, což se projevuje větší či menší náchylností k poškození 

jednotlivých částí dřeva, a také v pevnostních i vlhkostních vlastnostech [12].  
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Molekulární (chemická) strukturální hladina definuje chemickou strukturu v buněčných 

stěnách i v lumenech (celulóza, hemicelulóza, lignin a extraktivní látky) a také fyzikálně-

chemický stav komponentů dřeva. Je závislá na druhu dřeva, typu buněk a lokalizaci látek 

v buňkách. Chemická struktura dřeva významně ovlivňuje trvanlivost a ostatní vlastnosti 

dřeva, jelikož vícero degradačních procesů začíná na molekulární hladině (např. hoření, 

atmosférická koroze, hniloba) [12].  

 

2.2 Fyzikálně - mechanické vlastnosti 

Pro různé dřeviny se mohou fyzikální a mechanické vlastnosti výrazně lišit. Toto tvrzení 

se zejména uplatní pro prvotní výběr dřeva na stavební konstrukci, kdy můžeme na základě 

praktických zkušeností odhadnout, zda vybrané dřevo vyhoví našim požadavkům. V první 

fázi jsme tedy takto schopni rozhodnout, zda budeme vybírat dřevo pro naši stavbu tvrdé 

anebo měkké. Například pro konstrukci krovu s největší pravděpodobností vybereme dřevo 

jehličnanů než dřevo listnáčů, jelikož víme, že jehličnany se svým poměrem objemové 

hmotnosti a únosnosti budou lépe vyhovovat než těžké tvrdé dřevo. V následujícím textu 

budou popsány vlastnosti důležité ve stavebnictví [10].  

Barva dřeva 

Větší množství pryskyřic a tříslovin, které dřevo dělají odolnější proti hnilobě, způsobuje 

tmavší barvu dřeva. Obecně se dá říci, že trvanlivější dřeva jsou tmavěji zbarvená [15].  

2.2.1 Hustota dřevní hmoty a hustota dřeva 

Hustota dřevní hmoty činí přibližně 1 500 kg·m
-3

 a je stejná pro všechny dřeviny, jelikož 

se jedná pouze o pevnou složku dřevní hmoty bez jakýchkoliv pórů. Tato hodnota vychází 

z hustot hlavních složek dřeva a to celulózy (ρ = 1 580 kg·m
-3

), hemicelulózy (ρ = 1 520 

kg·m
-3

) a ligninu (ρ = 1 400 kg·m
-3

) [15].  

Hustota dřeva je závislá na druhu dřeva a jeho vlhkosti. V suchém stavu se pohybuje 

v rozmezí 400 – 700 kg·m
-3

. Hustota dřeva je jednou z nejdůležitějších vlastností dřeva, 

jelikož mechanické vlastnosti dřeva se korelují právě dle této veličiny. Hustota dřeva 

je závislá na pórovitosti dřevní hmoty a je definována jako objemový podíl buněčných dutin 

včetně pórů. Přehled dřevin rozdělených podle objemové hmotnosti v suchém stavu je uveden 

v tab. 1 [10, 15].  
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Tab. 1 Rozdělení dřevin dle objemové hmotnosti v suchém stavu [15] 

Dřeviny 
Objemová hmotnost sušiny 

[      ] 
Příklady dřevin 

Velmi lehké do 400  vejmutovka, topol 

Lehké 400 - 500 jedle, smrk, borovice 

Mírně těžké 500 - 600 vrba, modřín, mahagon 

Středně těžké 600 - 700 bříza, jasan, dub, buk 

Těžké 700 - 1 000 akát, habr 

Velmi těžké nad 1 000 eben 

2.2.2 Vlhkost 

ČSN EN 844-4 definuje vlhkost jako hmotnost vody ve dřevě (    vyjádřenou v procentech 

hmotnosti absolutně suchého dřeva     . Pojem absolutně suchého dřeva vyjadřuje dřevo 

neobsahující žádnou vlhkost, které se získá sušením dřeva do konstantní hmotnosti  

při 103 ± 2 °C v odvětrávané sušárně. Dřevo, které vysychá přirozenou cestou, není nikdy 

absolutně suché. Jeho vlhkost ovlivňuje teplota a vlhkost okolního vzduchu. Časem mezi 

parametry okolního prostředí a vlastnostmi dřeva nastává rovnovážný stav, též označovaný 

jako hygroskopická rovnováha (obr. 4). Vlhkost dřeva se vyjadřuje jako bezrozměrná 

veličina. Standardní vyjádření je v procentech a dojde se k němu dle vztahu (1) [10, 15].  

 
      

  
                   (1) 

 

Obr. 4 Hygroskopická rovnováha mezi vlhkostí dřeva a okolním prostředím [15] 

Pro měření vlhkosti dřeva v rozmezí 6 % – 28 % se prakticky neprovádí gravimetrická 

zkouška, ale zjišťování vlhkosti je prováděno elektrickými odporovými vlhkoměry (obr. 5). 

Přesnost elektrických odporových vlhkoměrů činí cca ± 2 %, což je pro řadu praktických 
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aplikací dostatečně přesné. Používá se dvou principů měření. První využívá 

stejnosměrného proudu a je měřen na vlhkosti závislý elektrický odpor mezi dvěma 

zaraženými elektrodami do dřeva. Druhý způsob využívá střídavý proud, kdy jsou měřeny 

na vlhkosti závislé dielektrické vlastnosti dřeva uvnitř elektrického pole, které vyvolávají dvě 

přiložené elektrody na povrchu dřeva. Tímto způsobem lze měřit pouze povrchovou vlhkost. 

Náležitosti měření popisuje norma ČSN EN 13183-2 [10].  

 

Obr. 5 Elektrický odporový vlhkoměr 

Při dlouhodobé relativní vlhkosti vzduchu 95 % – 99 % dochází k výraznému navlhání dřeva 

a k ustálení jeho absolutní hodnoty na 28 % - 30 %. Tato hodnota je velmi blízká bodu 

nasycení vláken. Dřevo je hygroskopický materiál a přijímá i kapalnou vodu vlivem 

nasákavosti, tzn. kapilárními silami je kapalná voda transportována do lumenů. Maximální 

vlhkost dosahuje dřevo v závislosti na pórovitosti materiálu, například buk má maximální 

hmotnostní vlhkost až 120 %, zatímco smrk může dosáhnout až 200 % [12].  

Mez nasycení vláken je velice důležitým bodem, jelikož pod tímto bodem se mohou značně 

měnit fyzikální a mechanické vlastnosti. Nad bodem nasycení vláken je už většina parametrů 

přibližně konstantní. Voda ve dřevě vyskytující se jako voda hygroskopicky vázaná na stěny 

buněk pomocí vodíkových můstků a Van der Waalsových sil, potřebuje ke svému odvedení 

více energie než voda volná. Voda obsažená mimo stěny buněk (volně vázaná) není na dřevo 

molekulárně vázaná (obr. 6) [10, 11].  

 

 

Obr. 6 Varianty objemových změn v buňkách dřeva vlivem hygroskopicky vázané a volné vody 

[2] 
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Sesychání a bobtnání dřeva souvisí se změnou vlhkosti dřeva a má vliv na kvalitativní 

parametry dřevěných konstrukcí. Do bodu nasycení vláken jsou největší rozměrové změny. 

Po dosažení bodu nasycení vláken nejsou již rozměrové změny podstatného charakteru. 

Prakticky lze uvažovat s předpokladem, že bobtnání je při vlhkosti 5% - 20 % přímo úměrné 

příjmu vody. Naopak je – li odnímána voda z buněčné stěny, dochází k jevu zvanému 

sesychání. Rozměry a tvar dřeva se mění v oblasti vlhkosti 0 % až do bodu nasycení vláken, 

deformace tím způsobené nazýváme vlhkostní přetvoření (obr. 7) [10, 12].  

 

Obr. 7 Vysychání dřeva [20] 

Vlhkost má vliv na snížení pevnostních charakteristik, trvanlivosti a použitelnosti dřeva 

(obr. 8). Navíc časté změny vlhkosti způsobují tvarové změny a tvorbu trhlin. Rozměry běžně 

používaného dřeva se mění nejméně v podélném směru (0,15 % – 0,65 %) 

a nejvíce v tangenciálním směru (8,3 % - 14,7 %) [12].  

 

Obr. 8 Pevnostní charakteristiky dřeva při změnách vlhkosti [12] 
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2.2.3 Tepelné, elektrické a akustické vlastnosti 

Mezi tepelné vlastnosti dřeva náleží především tepelná vodivost a teplotní délková 

roztažnost. Tepelná vodivost dřeva je velmi malá a vzrůstá s objemovou hmotností a vlhkostí. 

Jelikož má dřevo malou objemovou hmotnost a je pórovité, stává se tak dobrým izolantem. 

Při vlhkosti 15 % se pohybuje tepelná vodivost dřeva ve směru vláken okolo 0,25 W·m
-1

·K
-1

 

a kolmo na směr vláken kolem 0,075 W·m
-1

·K
-1

. Teplotní délková roztažnost vyjadřuje 

hodnotu změny jednotkové délky při změně teploty o 1 °C a je také poměrně malá. Rozdělení 

na dilatační celky pomocí dilatačních spár si žádají dřevěné konstrukce pouze kvůli vlivu 

vlhkostních přetvoření [11, 15].  

Elektrické vlastnosti dřeva udávají schopnost tohoto materiálu vést elektrický proud. 

V absolutně suchém stavu dřevo prakticky proud nevede a je tak dobrým izolantem, ovšem 

se vzrůstající vlhkostí se elektrická vodivost exponenciálně zvyšuje. Nejmenší hodnotu 

elektrické vodivosti má dřevo ve směru kolmém na vlákna. Rovnoběžně s vlákny je elektrická 

vodivost téměř 2x vyšší [11, 15].  

Akustické vlastnosti dřeva jsou popsány zvukovou vodivostí, pohltivostí a odrazivostí. 

Dřevo se stalo nenahraditelným materiálem při výrobě hudebních nástrojů pro svůj vynikající 

akustický útlum a ozvučnost. Taktéž se používá při akustických úpravách, kde se využívá 

jeho schopnosti odrazit a částečně pohltit zvuk. Průměrná zvuková vodivost v podélném 

směru vláken je 4 500 m·s
-1

 a kolmo na vlákna 1 000 m·s
-1

. Zvuková pohltivost může 

dosahovat až 50 %. Zvuková průzvučnost je vyjádřena úbytkem intenzity zvuku 

při průchodem materiálem a například pro dřevo o tloušťce 50 mm činí 27 dB [11, 15].  

2.2.4 Trvanlivost 

Trvanlivost dřeva nejvíce ovlivňuje prostředí, kterému je materiál vystaven a druh dřeva 

použitý na konstrukci. K největšímu snížení trvanlivosti dochází vlivem působení kolísavé 

vlhkosti a stykem se zeminou [12].  

Přirozenou trvanlivost dřeva ovlivňuje vícero faktorů a nelze ji přesně definovat. 

Nejvýznamnějšími faktory jsou struktura dřeva a expozičním zatížením. Na základě 

praktických poznatků, laboratorních zkoušek a zkoušek in situ byly vytvořeny srovnávací 

studie, z kterých například vychází ČSN EN 350-2, která udává třídy ohrožení jednotlivých 

konstrukcí (tab. 2) [10].  
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Tab. 2 Třídy ohrožení dřeva [15] 

Třída 
ohrožení 
dřeva 

Uložení dřeva Vlhkost dřeva 

1 
Pod střechou, zcela chráněno proti 
povětrnosti, nevystaveno působení 
vlhkosti, bez styku se zemí 

≤ 20 % 

2 

Pod střechou, ale vysoká vlhkost 
okolního prostředí může vést k 
občasnému, ale ne trvalému zvýšení 
vlhkosti 

příležitostně > 20 % 

3 

Nezakryto, ale bez styku se zemí. Je buď 
nepřetržitě vystaveno působení 
povětrnosti, nebo je před ní chráněno, 
ale je vystaveno opakovaně zvýšené 
vlhkosti 

často > 20 % 

4 
Ve styku se zemí nebo sladkou vodou a 
vystaveno působení vlhkosti 

trvale > 20 % 

5 Trvale vystaveno působení mořské vody trvale > 20 % 

 

2.2.5 Mechanické vlastnosti 

Vlastnosti dřeva z hlediska deformačních a pevnostních charakteristik nazýváme 

mechanickými vlastnostmi. Jsou závislé na charakteru zatížení (statické, dynamické, rázové) 

a trvání zatížení (stálé, dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé, okamžikové). Ke zjištění 

mechanických vlastností dřeva používáme různé statické zkoušky zkušebních těles, které 

se řídí příslušnými normami [11].  

Tak jako i jiné vlastnosti dřeva jsou i mechanické vlastnosti závislé na vlhkosti. Zvyšování 

vlhkosti vede k poklesu pevnosti a tuhosti, jelikož voda vnikající do buněčné stěny oslabuje 

vodíkové vazby ve stěnách buněk. Nad bod nasycení vláken je ovlivnění vlhkostí 

zanedbatelné. Důležité charakteristiky jsou moduly pružnosti dřeva v tlaku a tahu, které se od 

sebe liší nepatrně, a proto je reprezentuje jediná hodnota. V podélném směru dosahuje dřevo 

hodnot modulu pružnosti deset až dvacetkrát vyšších. Porovnáváme - li mechanické 

vlastnosti, činíme tak za standardních porovnávacích podmínek, tj. relativní vlhkost vzduchu 

65 % a teplota 20 °C. Porovnávání dřeva za jiných podmínek stanoví norma EN 384 

Konstrukční dřevo – Zjišťování charakteristických hodnot pevnosti, tuhosti a hustoty [10, 15].  
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3. Dřevo jako konstrukční materiál 

Dřevo jako konstrukční materiál je využíváno již od pradávna. Postupem času, vývojem 

a zdokonalením technologií přišlo lidstvo s konstrukčními systémy hrázděných staveb, srubů, 

roubenek, dřevěných mostů a moderními technologiemi lepeného lamelového dřeva, které 

umožňuje výrobu téměř jakéhokoliv estetického a staticky výhodného tvaru [10].  

Výrobní proces od výběru vhodného dřeva, získání řeziva z kulatiny, popis jednotlivých 

druhů řeziva, jeho tvarových změn a zabudování konstrukčních prvků do konstrukce pomocí 

různých tesařských spojů až po ochranu zabudované konstrukce je popsán v následující 

kapitole. 

 

3.1 Druhy používaných dřevin 

Obecné rozdělení dřevin na tvrdé a měkké není zcela přesné, neboť jejich hranice není zcela 

přesně vymezena, a proto je přesnější použít rozdělení na dřeviny jehličnaté a listnaté [11]. 

Nejpoužívanější dřeviny jsou uvedeny v následujícím přehledu: 

Jehličnaté dřeviny 

Smrk ztepilý (Picea abies) - Smrkové dřevo je nejpoužívanější na stavební konstrukce nejen 

u nás, ale i v mnoha státech světa, je bílé až nažloutlé barvy a mírně smolnaté s pevně 

zarostlými suky. Dřevo smrku je měkké, lehké, snadno zpracovatelné, o objemové hmotnosti 

kolem 420 kg·m
-3

, je vhodné k lepení a má nízkou pořizovací cenu [8, 11].  

Modřín opadavý (Larix decidua) - Dřevo modřínu má typickou načervenalou barvu, jež má 

stejnosměrnou texturu a velké množství suků. Objemová hmotnost činí asi 590 kg·m
-3

, 

a i když se jedná o dřevo měkké, tak má poměrně vysokou tvrdost. Používá se na krovy 

větších rozpětí a pro konstrukce ve vyšších třídách prostředí, kde je vhodné pro svůj vyšší 

obsah pryskyřic, jež jej činí odolnějším. V minulosti bylo dřevo modřínu používáno 

na telefonní sloupy a důlní vzpěry [8, 11].  

Listnaté dřeviny 

Dub letní, zimní (Quercus robur, sessilis) – Používá se pro ty nejkvalitnější práce 

(v minulosti stavba lodí), protože je pevný a stabilní. Své využití najde i v řezbářství a vysoce 
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jakostní dřevo je velmi drahé. Zabarvení dubu je světle hnědé s nazlátlým nádechem a jedná 

se o tvrdé dřevo. Na suchu vydrží 500 – 700 let, ve vodě je jeho životnost prakticky 

neomezená, problémem je kolísavá vlhkost. Využití ve stavebnictví dub najde při výrobě 

dřevěných kolíků, hmoždíků a je – li vhodně impregnováno, vykazuje značnou požární 

odolnost [8, 11].  

Buk obecný (Fagus sylvatica) – Buk má světle hnědou barvu s růžovým nádechem. Je měkčí 

než dubové dřevo a těžko opracovatelné. Používá se především na výrobu dýh a překližek 

[8, 11].  

 

3.2 Druhy používaného řeziva 

Řezivo je definováno jako produkt vyráběný z kulatiny nebo výřezů podélným dělením 

dosahující určité rozměrové přesnosti. Dělíme jej na řezivo neomítané (rovnoběžné plochy 

a jeden nebo dva neopracované boky) a na řezivo omítané (s pravoúhlým příčným průřezem). 

Podle rozměrů se řezivo dělí na latě, prkna, fošny a hranoly (tab. 3). Tyto prvky používáme 

podle potřeby l výrobě různých dřevěných konstrukcí. [11, 15] 

Tab. 3 Druhy a rozměry řeziva [11] 

Druh řeziva 
Tloušťka d, popř. 

výška h 
Šířka b 

Lať d ≤ 40 mm b < 80 mm 

Prkno d ≤ 40 mm b ≥ 80 mm 

Fošna d > 40 mm   b > 3 d 

Hranol b ≤ h < 3 b b > 40 mm 

 

 

3.3 Vady dřeva a jeho tvarové změny 

U stavebního řeziva sledujeme různé odchylky od normálního stavu, které mohou ovlivnit 

použití dřeva pro daný účel. Tyto odchylky nazýváme vady dřeva. Rozlišujeme vady růstové, 

které jsou popsané v normě ČSN EN 844-9, mezi které patří různé druhy suků (obr. 9) a trhlin 

(obr. 10). Růstovou vadou jsou i nepravidelnosti struktury, mezi něž náleží odklon vláken, 

zárosty a smolníky. K vadám dřeva patří také nenormální zabarvení a poškození cizopasnými 

organismy (plísně a houby) [15].  
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Obr. 9 Druhy suků [10]     Obr. 10 Základní varianty trhlin [15] 

Suky jsou nedílnou součástí především jehličnatých dřevin. Suky jsou zarostlé části větví 

v kmenu stromu, které jsou spojeny s dření. Během růstu stromu, letokruhy obalují kmen 

i větve a vzniká tak zarostlá kuželovitá část – pevně zarostlý suk. Druhou variantou je suk 

vypadavý, který vzniká v místech, kde větev odumírá nebo se odlomí a často obsahuje i kůru 

[10]. 

Tvarové změny řeziva jsou důsledkem anizotropní struktury dřeva. Její příčinou 

je nestejnoměrné sesychání a bobtnání dřeva v radiálním a tangenciálním směru, což vede 

k tvarovým změnám řeziva (obr. 11, 12) [11].  

 

Obr. 11, 12 Tvarové změny řeziva vlivem sesychání dřeva [11] 

Vysvětlivky k obr. 11: a) kosočtverečná; b) konkávní; c) eliptická 
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3.4 Spojování dřevěných prvků 

3.4.1 Tesařské spoje 

Tesařské spoje se používají pro spojení jednoho či více dřevěných konstrukčních prvků, čímž 

zajišťují vzájemné spolupůsobení jednotlivých částí, zvyšují stabilitu a tuhost konstrukce.  

Podrobnějšího popisu bude provedeno jen pro nejčastěji používané spoje. Tyto spoje byly 

také nalezeny při stavebně technickém průzkumu (kap. 5), který je součástí bakalářské práce.  

Čepové spoje 

Čepový sraz je nejjednodušším podélným spojem tohoto typu. Šířka čepu je rovna třetině 

šířky hranolu a brání bočnímu posunu i otočeních vázaných dřev vůči sobě. Obvykle je spoj 

jištěný skobou či styčníkovými plechy nebo dříve i dřevěnými kolíky. Čepování lze využít 

pro nastavování pozednic, vaznic nebo například pro uchycení pásků ke sloupku [7].  

Plátové spoje 

Podobně jako čepy, slouží i pláty k podélnému, rohovému, příčnému, křížovému a šikmému 

spojení. Nejjednodušším spojem tohoto typu je rovný plát, který je vysoký polovinu své 

výšky a dlouhý je minimálně dvakrát více než výška plátu [7].  

Sedlové (drápové) spoje 

Sedlové spoje jsou snadno zhotovitelné, a proto je lze pozorovat již u prvních dřevěných 

konstrukcí. Jeho uplatnění je především u osedlání krokví a zadrápnutí vzpěr do trámu. Tento 

spoj se používá především u šikmých prutů [7].  

3.4.2 Spojovací prostředky 

V současné době existuje nepřeberné množství spojovacích prostředků. Spojovací prostředky 

slouží ke spojení konstrukčních prvků, čímž zajišťují jejich větší spolupůsobení a stabilitu.  

Rozeznáváme především spojovací prostředky: 

- kolíkového typu - hřebíky, sponky, kolíky, svorníky a vruty; 

- povrchového typu - hmoždíky, desky s prolisovanými trny [11].  
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Obr. 13 Ukázka spojovacích prostředků [22] 

3.5 Ochrana zabudované dřevěné konstrukce 

Pojem ochrana dřeva zahrnuje některá opatření sloužící k zabráněním znehodnocení 

materiálu, které může být způsobeno UV zářením, biologickými škůdci (bakterie, hmyz, 

houby), požárním zatížením apod. Ochranu dřeva lze rozdělit na konstrukční a chemickou 

[15].  

Konstrukční ochrana dřeva vychází z principů fyzikální ochrany (regulace podmínek 

expozice, cílené úpravy vlhkosti prostředí, teploty, hodnoty pH a dalších fyzikálních 

parametrů). [12] K nejběžnějším aplikacím konstrukční ochrany dřeva patří: 

 Optimalizace materiálu – aplikací vhodné dřeviny lze také splnit požadavky kladené 

na přirozenou trvanlivost, odolnost proti dřevokazným houbám, odolnost bělového 

dřeva proti dřevokaznému hmyzu a odolnost proti povětrnostním vlivům [12]. 
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 Suchá ochrana – biologičtí škůdci potřebují ke svému životu vodu. Technologie 

suché ochrany využívá poznatků o životních podmínkách biotických škůdců. Pokud 

zajistíme, aby vlhkost dřeva byla menší, než 20 % zabráníme aktivitě dřevokazných 

hub a aktivitě dřevokazného hmyzu zabráníme snížením vlhkosti pod hranici 10 % 

[12].  

 Mokrá ochrana se uplatňuje při skladování kulatin. Její princip spočívá v dosáhnutí 

či překročení hranice kritické maximální vlhkosti. Následkem toho je v dřevě 

nedostatek vzduchu, a tím také nedostatek kyslíku pro biologické škůdce. V praxi 

se tohoto efektu dosahuje postřikem nebo ponorem (bazénováním). Technologie 

mokré ochrany se používá u patek dřevěných sloupů vsazených hluboko do země nebo 

v korytu vodních toků [12]. 

 Optimalizace designu konstrukcí, prvků a detailů – jednou z nejdůležitějších zásad 

při návrhu konstrukcí je omezení působení vody na čele řeziva. Podle možností je pak 

třeba omezit také atak vody na ostatní plochy řeziva a redukovat působení slunečního 

záření zejména na tesařské spoje. Nejlépe tyto nároky splníme zastřešením konstrukce 

[12].  

 Bariérová povrchová ochrana – zakládá na použití povrchových úprav různými 

nátěry, které mají jen fyzikálně – mechanickou funkci proti vniknutí vody 

do struktury dřeva, popř. úniku vody z mokrého dřeva. Mechanicky zabraňují také 

vniknutí biologických škůdců [12].  

Chemická ochrana dřeva je prováděna preventivně nebo dodatečně (v důsledku změn 

expozičních podmínek či snížením účinnosti původní chemické ochrany). Z pohledu doby 

účinnosti chemické ochrany ji můžeme rozdělit na krátkodobou (ochrana kulatin po těžbě, 

polotovarů) a dlouhodobou (ochrana výrobků ze dřeva i konstrukčního dřeva) [12].  

Technologicky se ochrana dřeva provádí za atmosférického tlaku (nátěr, ponor, postřik, 

beztlaková injektáž), podtlakem (vakuotlaková injektáž) nebo za zvýšeného tlaku (tlaková 

injektáž). Pro tento účel se používají chemické prostředky, které obsahují jednu nebo více 

směrově účinné látky [6]. Aplikovány jsou tyto látky: 

 Baktericidy – jsou schopny likvidovat různé druhy bakterií, které se vyskytují nejen 

přímo na dřevě, ale i v různých organických i minerálních stavebních materiálech 

v blízkosti či v kontaktu s dřevěnými konstrukcemi [12].  
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 Fungicidy – zastavují aktivitu dřevokazných hub, a tím i jejich schopnost degradační 

činnosti. V praxi lze používat fungicidní prostředky širokospektrální nebo přímo 

mířené na konkrétní dřevokazné houby [12].  

 Insekticidy – odpuzují či usmrcují dřevokazný hmyz. Preventivní způsob ochrany 

spočívá v ochraně proti kladení vajíček, a tím i následnému zabránění vylíhnutí larev. 

Intenzivní insekticidy po aplikaci usmrcují všechny vývojové stádia dřevokazného 

hmyzu [12].  

 Retardéry hoření – ke snížení hořlavosti lehce nebo středně hořlavých materiálů 

aplikací retardérů dochází k cílenému usměrnění přenosových a reakčních dějů 

při hoření dřeva, a tím potlačení jeho termického rozkladu [12].  

 Inhibitory povětrnostní koroze – chrání dřevěné konstrukce před souborem 

povětrnostních vlivů, kterým jsou vystavěny, např. UV záření, vodě, kyslíku, emisím, 

apod. Tyto inhibitory brání vzniku nových trhlin a také jiných rozměrových změn 

[12].  

 Inhibitory chemické koroze – redukují účinek agresivních chemikálií, které 

se nemusí nacházet pouze v působícím prostředí, ale i v dřevěném prvku samotném 

(některé extraktivní látky), či v použitých chemických ochranných prostředcích. Tyto 

látky pomáhají snížit či úplně zastavit chemickou korozi [12]. 
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4. Degradační procesy 

K degradaci dřevní hmoty dochází za vhodných podmínek, konkrétně se jedná o dostatečnou 

vlhkost, kyslík, teplo a výživný substrát. Jelikož je dřevo organický přírodní materiál vzniká 

i z tohoto důvodu předpoklad náchylnosti k degradačním procesům. Dřevo podléhá 

biotickému a abiotickému napadení. K biotickému napadení náleží degradace bakteriemi 

(v našich klimatických poměrech spíše raritní způsob degradace), dřevokaznými houbami 

a dřevokazným hmyzem. I přes tyto skutečnosti je však dřevo výborným a mnohdy 

nenahraditelným stavebním materiálem [11. 13].  

 

4.1 Abiotické poškození 

Abiotickým poškození se rozumí degradace dřevní hmoty, která nastává vlivem působení 

neživých činitelů, například povětrnostních vlivů, požáru, apod. Obecně můžeme tento typ 

degradace rozdělit do tří základních skupin: 

- fyzikální; 

- atmosférická; 

- chemická [12].  

Fyzikální degradace je závislá na změnách vlhkosti dřeva a působení kolísavých teplot. 

Změnou obsahu vázané vody v rozsahu vlhkosti dřeva 0 % až po bod nasycení vláken, 

dochází k tvarovým a rozměrovým deformacím. Destruktivní následky mají prudké výkyvy 

teplot a vlhkosti, a to zejména při dosažení teplot pod 5 °C nebo nad 25 °C a vlhkosti 

prostředí pod 50 % či nad 65 % [9].  

Atmosférická degradace zahrnuje působení různých činitelů na dřevo. Přirozené stárnutí 

dřeva vlivem povětrnostních vlivů je způsobeno širokou škálou abiotických činitelů, které 

často doprovází i různé mikroorganismy. Rozhodující vliv na degradaci má voda v kombinaci 

se slunečním zářením. Ostatní činitelé jako (např. kyslík a emise) jen napomáhají 

k zintenzivnění průběhu procesu stárnutí. Atmosférická degradace je typická svou cyklickou 

povahou, která vyplývá ze střídání ročních období. Typickým projevem atmosférické koroze 

je eroze, která sahá do hloubky několika milimetrů pod povrch a je způsobena převážně 

fotodegradací ligninu a částečně i hemicelulózy vlivem slunečního záření s následným 

vyluhováním fotooxidovaného ligninu a hemicelulózy [12].  
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Chemickou degradaci dřeva způsobují agresivní chemikálie, především zásady, kyseliny, 

jejich soli a oxidační látky, které se do kontaktu s dřevěným prvkem dostávají ve formě plynů, 

kapalin, solí nebo past. Odolnějšími dřevinami proti chemické korozi jsou dřeva jehličnatých 

stromů. Méně odolným je dřevo většiny listnatých stromů, jelikož je dobře propustné pro 

kapaliny i plyny a obsahuje vyšší podíl hemicelulózy. Právě tato látka je po chemické stránce 

nejméně odolnou složkou dřeva proti hydrolýze. 

Výše popsané druhy koroze vycházejí z předpokladu přístupu kyslíku. V případě, 

že je zamezeno přístupu kyslíku k materiálu, dochází ke korozi v tzv. anaerobních 

podmínkách, při které mimo jiné probíhá také proces fosilizace dřeva [12].  

 

4.2 Biologické poškození 

K biologické korozi dochází i u nepokáceného dřeva, kdy kmen napadají nejen bakterie, 

houby a hmyz, ale hledá v něm útočiště i zvěř. Ze stavebního hlediska  nejsledovanějším 

případem poškození je degradace zabudovaného dřevěného prvku. Nejvýznamnější poškození 

způsobují dřevokazné houby a dřevokazný hmyz [12].  

Dřevokazné houby 

Degradace dřevokaznými houbami (hniloba dřeva) vzniká poškozením buněčné stěny a její 

charakter závisí na enzymatickém aparátu houby. Základními druhy hniloby jsou: 

 hnědá hniloba – způsobená celulózovorními houbami; 

 bílá hniloba – způsobená ligninovorními houbami; 

 měkká hniloba – dřevo v kontaktu s půdou. 

Hlavním projevem hniloby je změna struktury a vlastností dřevěných materiálů [12]. 

Nejčastěji vyskytujícími houbami u nás jsou: 

Dřevomorka domácí (Serpula lacrymans) je zástupcem celulózovorních hub (obr. 14). Tato 

houba napadá převážně jehličnaté dřeviny a projevuje se kostkovitým rozpadem dřeva. 

Napadené dřevo je zpočátku tmavě žluté až tmavě oranžové barvy, postupně se v něm tvoří 

podélné a příčné trhliny. Ve vyšších stádiích hniloby se dřevo zabarvuje do hněda a končí 

jako tmavohnědý prach (humifikovaný lignin). V budovách se šíří i přes kamenné a cihelné 

zdivo, má schopnost přežít i několik let v nepříznivých klimatických podmínkách a znovu 

se aktivovat za příznivé vlhkosti a teploty [12].  
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Obr. 14 Dřevomorka domácí [12] 

Koniofora sklepní (Coniophora puteana) je také celulózovorní houbou (obr. 15). Jejím 

vlivem dřevo praská a získává hnědou až černou barvu. Pro svůj život potřebuje vyšší vlhkost 

než dřevomorka (w = 40 – 90 %). Proto se nejčastěji vyskytuje v místech, kde dochází 

k zatékání srážkové vody. Roste při teplotách od 3 °C do 35 °C, kdy zvýšením kyselosti 

substrátu vytváří lepší podmínky pro klíčení výtrusů [12].  

 

Obr. 15 Koniofora sklepní [12] 

Dřevokazný hmyz 

Dřevokazný hmyz označuje skupinu hmyzu, jenž využívá dřevo jako svou potravu 

a poškozuje dřevo požerky. Obvykle se tento hmyz rozmnožuje vajíčky kladenými do dřeva. 

Vývin zárodku ve vajíčku většinou trvá několik dní nebo týdnů, výjimečně až měsíců, ovšem 

teprve ve stádiu larvy dochází k poškozování dřeva požerky. Larva vyvinutá v dospělého 

jedince si vyhryže výletový otvor, kterým opustí dřevo a má jediný úkol, založit novou 

generaci. K nejběžnějšímu dřevokaznému hmyzu v našich podmínkách patří tesařík krovový, 

červotoč proužkovaný, pilořitka velká, aj. [12].  

a) Plodnice na dřevěném trámu  b) Detail hymenoforu  

a) Plodnice na záklopu dřevěného stropu  b) Detail hymenoforu 
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Tesařík krovový (Hylotrupes bajulus) je nejčastější a nejnebezpečnější představitel 

dřevokazného hmyzu napadající zabudované jehličnaté dřevo (obr. 16). Jak napovídá jeho 

název, pole jeho působnosti je především v krovech. Na rozdíl od ostatních tesaříků napadá 

odkorněné dřevo jehličnatých dřevin, kde požírá především bělové dřevo. Larva degraduje 

materiál po dobu 3 – 7 let, optimálně při teplotě kolem 29 °C. Chodby oválného tvaru jsou 

dokonale vyplněny požerkovou drtí a výletové otvory taktéž oválného tvaru dosahují rozměrů 

7 x 4 mm až 10 x 5 mm [12].  

 

Obr. 16 Tesařík krovový [12] 

Červotoč proužkovaný (Anobium punctatum) patří mezi nejčastěji vyskytovaný druh 

červotoče v Evropě (obr. 17). Způsobuje velké škody na zpracovaném dřevě jehličnanů 

i listnáčů. Nejčastěji napadá bělové dřevo, ovšem v širokém spektru dřevařských výrobků 

(od nábytku, přes krovy až po hudební nástroje). Larvy jsou velice citlivé na nízké teploty, 

při – 15 °C zahyne přes 80 % larev. Po vylíhnutí se larvy živí hlavně hemicelulózou. 

Generace červotoče je obvykle 2 – 3 letá. V kypré požerkové drti se nachází charakteristické 

vejcovité výkaly a výletový otvor jedince je kruhový o průměru 1,5 – 2 mm [12].  

 

Obr. 17 Červotoč proužkovaný [12] 

a) Samička    b)  Larva     c)  Oválné požerky c dřevěném trámu 
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5. Stavebně technický průzkum 

Stavebně technický průzkum slouží ke zmapování skutečného současného stavu konstrukce. 

Dokumenty, kterými se řídí průzkumy a následné hodnocení výsledků z nich získaných 

jsou normy ČSN ISO 13822 a ČSN EN 1990. Pro popsání stanovených požadavků pro 

provádění průzkumů byla vybrána norma ČSN ISO 13822. 

 

5.1 Analýza vstupních informací 

Jedním ze základních podkladů je konzultace se stavebníkem, čímž je stanoven účel 

hodnocení existující konstrukce. Z účelu používání konstrukce plynou požadavky na funkční 

způsobilost, která je dána: 

 úrovní odpovídající bezpečnosti; 

 úrovní trvale udržitelných funkčních vlastností poskytující nepřetržitou funkčnost 

pro speciální konstrukce (nemocnice, mosty, apod.); 

 požadavky stavebníků na speciální funkční vlastnosti [6].  

Na základě zjištěných požadavků z hlediska účelu konstrukce se vyhotoví postup 

pro hodnocení konstrukce umožňující provést průzkum za současného stavu konstrukce. 

Postup hodnocení je závislý na mnoha aspektech (dostupnost projektové, či jiné dokumentace, 

poškození konstrukce, aj.), ale obecně lze postup popsat vývojovým diagramem (obr. 18). 

Před zahájením postupu je doporučena předběžná prohlídka stavby [6].  

Postup při hodnocení konstrukcí je následující: 

a) stanovení účelu hodnocení; 

b) scénáře; 

c) předběžné hodnocení; 

d) podrobné hodnocení; 

e) výsledky hodnocení.  

„V případě potřeby se postup opakuje.“ [6] 

Pro možné kritické situace se určí v plánu bezpečnostních opatření možné scénáře související 

se změnou využití konstrukce [6].  
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Obr. 18 Vývojový diagram postupu hodnocení existujících konstrukcí [6] 

požadavky / potřeby 

stanovení účelu hodnocení 

scénáře působení konstrukce 

předběžné hodnocení: 
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5.2 Předběžný průzkum 

Předběžný průzkum je tvořen především souhrnem smyslových metod, které tvoří: 

 zrakové (vizuální) metody – k zjištění poškození dřeva dřevokaznými houbami, 

dřevokazným hmyzem, tvarových deformací, zjevné projevy zvýšené vlhkosti, aj.; 

 čichové metody – k zjištění přítomnosti hub (cvičení psi), následků požárů, zvýšené 

vlhkosti; 

 hmatové metody – k zjištění povrchového poškození dřeva (textura, trhliny); 

 sluchové metody – k zjištění přítomnosti larev dřevokazného hmyzu, anomálií 

konstrukce při dynamickém zatížení [13].  

Při realizaci těchto metod se využívají jednoduché pomůcky jako baterka, lupa, nůž, kladívko, 

apod [13].  

Samotné předběžné hodnocení existující konstrukce je složeno z následujících kroků: 

 Studium dokumentace a dalších údajů zahrnuje ověření správnosti a aktuálnosti 

projektové dokumentace, dokumentace významných údajů (seizmické zatížení, 

požáry, koroze, aj.). 

 Předběžná prohlídka je složena z identifikace konstrukčního systému, vizuální 

prohlídky s využitím jednoduchých nástrojů a posouzení stavu poškození konstrukce 

(žádné, menší, mírné, závažné, destrukční, neznámé). 

 Předběžné ověření zahrnuje identifikaci kritických míst, na které je třeba se zaměřit 

s ohledem na budoucí využití konstrukce. V této fázi se rozhoduje potřeba dalšího 

průzkumu na základě výpočetního modelu konstrukce. Získané výsledky mají 

kvalitativní charakter. 

 Rozhodnutí o okamžitých opatřeních je zaměřeno na návrh nezbytných opatření 

pro zajištění bezpečnosti konstrukce. 

 Doporučení pro podrobné hodnocení je doporučeno při výskytu nejistot 

v předběžném průzkumu [6].  

5.3 Podrobný průzkum 

Podrobnému průzkum je prováděn na základě doporučení z průzkumu předběžného. V této 

fázi se využívají přístrojové metody, které slouží k důkladnějšímu průzkumu konstrukce 

a zisku kvantitativních dat. Nejpoužívanější metody jsou: 
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 Přístroje pro destruktivní a semidestruktivní zkoušky se používají ke stanovení 

mechanických vlastností dřeva v laboratoři zkouškami dle platných norem, či „In situ“ 

ke stanovení vlastností pomocí fractometru, resistographu, aj. 

 Přístroje pro nedestruktivní zkoušky – měření na základě rychlosti šíření se ultra-

zvukových vln materiálem (sylvatest), šíření impulsu materiálem (impulzní kladivo), 

na základě vlastní frekvence (akustomat, apod.). Dále se používají příložné 

mikroskopy, vlhkoměry, tenzometry (určení průhybu, posunů), videoskopy 

a endoskopy. 

Norma ČSN ISO 13822 udává následující postup při podrobném hodnocení konstrukce: 

 Podrobné vyhledání a prověření dokumentace je zaměřena na podrobné prověření 

dokumentace stavby (výkresy, statický výpočet, stavební deník, aj.). 

 Podrobná prohlídka a zkoušky materiálů je prováděna v případě pochybností 

o zjištěných charakteristikách, která zahrnuje ověření konstrukčních detailů, rozměrů 

konstrukce, charakteristické hodnoty materiálu, aj. 

 Stanovení zatížení je provedeno dle platných norem (např. ČSN ISO 2394). 

 Stanovení vlastností konstrukce je provedeno na základě zkoušek podle aktuálně 

platných norem. 

 Analýza konstrukce zahrnuje stanovení účinků zatížení na konstrukci v souladu 

s normou ČSN ISO 2394. 

 Ověření je prováděno za účelem ověření zabezpečení funkčnosti a spolehlivosti 

konstrukce. Ověření se provádí v souladu s normou ČSN ISO 2394 [6].  

Při potřebě doplnění dat se po podrobném průzkumu může přistoupit k doplňkovému 

průzkumu. Tento průzkum se provádí při nejistotách, chybějících datech či pro zkontrolování 

provedených průzkumů. 

5.4 Zhodnocení 

Výsledky hodnocení jsou vypracovány v podobě zprávy. Výstupem průzkumů je souhrn 

zjištěných informací ve formě zprávy, která obsahuje popis posuzované konstrukce, rozsah 

hodnocení, analýzu konstrukce a závěry s doporučeními. 

V případě prokázání nedostatečné úrovně spolehlivosti lze provést příslušná opatření 

konstrukčního, či provozního charakteru [6].  
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6. Sanace dřevěných konstrukcí 

Sanace dřevěných konstrukčních prvků označují zákrok vynucený dosažením mezních stavů 

únosnosti a spolehlivosti. K sanačním opatřením je nutno přikročit z důvodů, jež zapříčiňují 

vady a poruchy konstrukce. Mezi nejčastější vady a poruchy patří nedostatečná kvalita dřeva, 

chybné provedení konstrukčních detailů, špatná dimenze prvků, poškození biotickými 

a abiotickými činiteli (viz kap. 4). Mezi nejvíce sledované poruchy patří - poškození 

hnilobou, dřevokazným hmyzem, vysokou vlhkostí, ale také nadměrným zatížením vedoucím 

k nežádoucím velkým deformacím [17].  

 

6.1 Konstrukční sanace 

Nejběžnějším a v praxi nejsnadněji proveditelným způsobem sanace je bezesporu konstrukční 

sanace. Sanaci navrhujeme podle vstupních údajů vyplývajících z poškození konstrukce, 

finanční a technické náročnosti. Pro doplnění problematiky je uveden následující výčet 

nejčastěji používaných možností sanace, včetně popisu objasňující princip technologie. 

Příložkování je způsob zpevnění, který se provádí za použití příložky jednostranné nebo 

oboustranné (obr. 19). Jako materiál příložky se volí dřevěná prkna nebo fošny, ocelové 

plechy, válcované profily nebo moderními uhlíkové tkaniny připevněné k poškozenému prvku 

svorníky, hřebíky nebo lepením. Je třeba zdůraznit, že příložkování se smí provést pouze 

na zdravé a ošetřené dřevo, a také uvést nevhodnost tohoto způsobu pro aplikaci v místě spojů 

[17].  

Náhradou (protézou) rozumíme nahrazení poškozeného prvku prvkem zpravidla stejného 

rozměru a tvaru (obr. 20). Spoje mezi náhradou (protézou) a poškozeným prvkem lze provést 

přeplátováním doplněným klíny (viz kapitola 3.4) nebo např. hmoždíky typu Bulldog [17].  

  

    

 

    

Obr. 19 Příložkování [12]      Obr. 20 Náhrada (protéza)[12] 
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Doplnění (plombování) se provádí zpravidla pro poškození prvku s rozsahem do 30 %. 

Přesně upravená plomba se vloží do předem upraveného místa a očištěného až na zdravé 

dřevo, kde se soudržnost mezi vložkou a poškozenou konstrukcí zajistí například lepením 

epoxidovou, či jinou pryskyřicí (obr. 21) [17].  

 

Obr. 21 Plombování (1 – oslabená část; 2 – plomba) [17] 

Dalšími používanými konstrukčními úpravy jsou například odlehčení, vyvěšení či podepření 

konstrukce. Mimo to velice zajímavou a progresivní metodou je způsob uchycení náhrady 

pomocí lepení, kterým se zabývá další část této práce. 

 

6.2 Chemická sanace 

Chemickou ochranu dřeva lze rozdělit na preventivní (při realizaci konstrukce) a dodatečnou 

(pro poškozenou konstrukci). Chemické prostředky pro ochranu dřevěných prvků byly 

popsaný v kapitole 3.6. Následující text se zabývá ochranou dodatečnou. K tomuto způsobu 

sanace se přistupuje pouze tehdy, jestliže není materiál v pokročilém stádiu degradace 

a materiál konstrukčního prvku je schopen s pomocí chemických látek dosáhnout 

požadovaných pevnostních charakteristik.  

Chemická sterilizace spočívá v téměř vzduchotěsném uzavření okolí sanované konstrukce 

a jeho následným naplnění toxickými plyny (kyanovodík, tetrachlormetan, aj.) či netoxickými 

plyny (dusík, oxid uhličitý, aj.). Druhým způsobem je možno zahubit dřevokazný hmyz, 

jelikož je hmyz aerobní organismus a ke svému životu potřebuje kyslík, který je vytlačen 

vháněným plynem. K vyhubení dřevokazných hub je zapotřebí vyšších koncentrací plynu 

nebo ochranných nátěrů v takovém množství, jenž splňuje požadavky pro dané třídy prostředí 

dle normy ČSN EN 335 (viz kap. 3.6) [12].  
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Konzervační obnova je sanační zásah, u nějž jsou pomocí umělých látek zlepšovány 

mechanické i kvalitativní parametry degradovaného parametru. Pro konzervaci se používají 

látky přírodní (vosk, kalafuna, šelak, aj.) i syntetické (polyakryláty, polyuretany, epoxidy, aj.). 

Pro úspěšné provedení sanace touto metodou je potřeba vhodná volba druhu rozpouštědla 

a koncentrace konzervační látky. Tento druh ošetření účinkuje převážně na mikroskopické 

úrovni a náleží zde metoda povrchových nátěrů, nasycení buněčných stěn, vyplnění lumenů 

a metoda vyplnění a reintegrace poškozených zón [12].  

Metodou povrchových nátěrů dosáhneme zlepšení povrchu dřeva, které se stane odolnější 

proti UV záření, případně i jiných činitelů. Nicméně toto opatření nemá žádný zásadní vliv 

na zlepšení rozměrové stability ani pevnosti dřeva [12].  

Metoda nasycení buněčných stěn využívá dostatečně malých molekul k tomu, aby pronikly 

až k buněčné stěně (obr. 21). Tato metoda výborně zajišťuje rozměrovou stabilizaci, i když 

efekt zpevnění se nedá vždy zajistit kvůli možnému narušení vodíkových vazeb mezi 

složkami dřeva. Pokud dojde k nárůstu pevnosti, tak je způsoben vytvořením pevné sítě 

v buněčné stěně [12].  

Metoda vyplnění lumenů je založena, jak už název napovídá, na vyplnění prostoru lumenu 

materiálem, jenž vytvoří pevnou kostru a má za následek zvýšení pevnosti v tlaku. Logickým 

důsledkem vyplnění lumenu je nižší příjem vlhkosti vody. Rozměrová stabilizace se při této 

metodě nedá zajistit, a proto je někdy kombinována s metodou nasycení buněčných stěn [12].  

Metoda vyplnění a reintegrace poškozených zón je založena na obdobném principu jako 

konstrukční sanace plombováním. Prostory nad 1 mm se vyplní pomocí tmelů, tuhých pěn 

či plomb. Reintegrace se zaměřuje na poškozené zóny požerkami a rozpadající se částí dřeva, 

které se musí dokonale spojit [12].  

 

 

  

 

 

 

    Obr. 22 Buněčná stěna jedle [12]      Obr. 23 Poškození dřeva dřevokaznou houbou[12]  
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7. Technologie lepení dřeva 

Existence lepených spojů sahá daleko do historie lidstva, ačkoliv by se na první pohled mohlo 

zdát, že se jedná o technologii moderní. Lepený spoj je vytvářen pomocí speciálních lepidel, 

vyvinutých pro tyto účely. Této problematice je věnována převážná část této kapitoly. 

Samotné lepidlo je nekovový materiál, který spojuje dvě pevné části bez zásahu do jejich 

struktury a bez jakéhokoliv použití jiných spojovacích prostředků. Pevnost spoje je zajištěna 

v důsledku přilnavosti lepidla k povrchu a jeho dobré vnitřní soudržnosti. Tímto způsobem lze 

k sobě slepit více pevných částí (lamel) a vytvořit tak jeden pevný celek (lepené lamelové 

dřevo), který má lepší statické a tvarové charakteristiky než rostlé dřevo [10, 14].  

 

7.1 Druhy lepidel 

Pravidla pro užití lepidel u dřevěných konstrukcí, vyrobených dle Eurokódu 5 – Dřevěné 

konstrukce, jsou definované v normě ČSN EN 301. Standardy, jež slouží ke kontrole 

lepených spojů, jsou pak definovány v ČSN EN 302 (část 1 – 7). Tyto požadavky 

v uvedených normách se ovšem vztahují pouze na fenolické a aminové lepidla. K lepidlům 

na bázi jednosložkových polyuretanových lepidel a emulzních polymer - izokyanátových 

lepidel se vztahuje ČSN EN 14080. Výše uvedená norma ČSN EN 301 dělí lepidla na dva 

typy: 

 typ 1 s možností použití v exteriéru při teplotě nad 50 °C; 

 typ 2 s použitím ve větraných prostorech a prostorech chráněnými před vlivy počasí, 

s přípustným jen krátkým vystavění vlivům počasí či teplotám nad 50 °C. 

K lepení dřeva lze použít pouze lepidel, které lze přiřadit k jednomu z výše uvedených typů 

[10]. 

Lepidla se aplikují za účelem lepení pevných částí a vytvoření pevného celku. Pod termínem 

lepení rozumíme zajištění soudržnosti spojovaných částí silami, které spojují dva předměty 

na rozhrání jejich povrchu (adheze). Předměty, které chceme k sobě slepit, jsou zpravidla 

pevného skupenství a označují se jako adherendy a lepidlo označujeme termínem 

adhezivum (obr. 24). Lepidlo samotné je definováno jako viskozní látka, která po aplikování 

na povrch spojovaných prvků, kdy je v kapalném stavu, přechází do pevného skupenství [14].  
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Obr. 24 Příklad adheze [14] 

K lepení dřevěných konstrukčních prvků se používají lepidla, které se podle původu dělí na: 

 živočišné (kaseinové, glutinové); 

 rostlinné (škrobové, celulózové, bílkovinové); 

 minerální; 

 syntetické (polykondenzační, polyadiční).  

Lepidla se dále dělí podle formy skupenství, vodovzdornosti, podle způsobu zpracování 

a dalších parametrů [14].  

Pro praktickou část této bakalářské práce bylo použito polyuretanového lepidla, z tohoto 

důvodu bude pro úplnost blíže popsáno. 

Polyuretanové lepidla jsou syntetická lepidla, která se řadí mezi polyadiční lepidla. Jako 

rozpouštědla se nesmí použít alkoholy nebo jejich sloučeniny, neboť následně dochází 

ke vzniku derivátů močoviny. Předností polyuretanových lepidel jsou dobré mechanické 

vlastnosti spojů, vysoká pružnost a odolnost proti dynamickému namáhání, vlhkosti 

a povětrnostním vlivům. Všestrannost tohoto lepidla je nepopíratelná, lze jej použít i k lepení 

nepórovitých materiálů (např. keramika) a díky své vysoké pružnosti po vytvrzení se používá 

i k lepení při stavbě letadel [14].  

 

7.2 Typy lepených spojů 

Skladba lepeného spoje byla blíže popsána v 7.1, pro názornost je na obr. 25 znázorněn detail 

reálného lepeného spoje s využitím fluorescenční analýzy, který zobrazuje detail spáry lepené 

polyuretanovým lepidlem. 
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Obr. 25 Detail lepené spáry při fluorescenční mikroskopii – PUR lepidlo [zdroj: Dr. K. 

Richter, EMPA Dübendorf / CH] 

Ve stavebnictví jsou nejpoužívanějšími spoji při lepení konstrukčních prvků spoje paralelní, 

křížové a koncových průřezů [10].  

Paralelní spoje musí přenést napětí smykové a normálové na obou stranách lepené spáry. 

Nejčastějším využitím tohoto spoje v praxi je výroba lepených lamelových konstrukcí 

(obr. 26) [10].  

 

Obr. 26 Aplikování lepidla a lisování lepeného lamelového dřeva [10] 

Spoje koncových průřezů nebo také zvané „cink spoje“ musí mít stejně jako všechny spoje 

konstrukcí větší pevnost, než je pevnost spojovaných materiálů. Toho se dosahuje vytvořením 

malých klínu, jež zlepšují přenos sil s porovnáním s obyčejným tupým spojem (obr. 27). 

Klínový spoj je ideálním řešením lepení pro stavební účely [10].  

 Jen dřevo 

Okraj dřeva 

Okraj vrstvy lepidla 
Jen lepidlo 

Jen dřevo 

Okraj dřeva 

Okraj vrstvy lepidla 
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Obr. 27 Charakteristika klínové spoje [10] 

Křížovými spoji se vyrábí křížem lepené lamelové dřevo (CLT). Tento spoj je vytvořen 

křížem lepenými lamelami, které dobře přenášejí smyková a normálová napětí (obr. 28). 

Tento druh spoje je ovšem náchylnější na vlhkostní přetvoření, se kterým je třeba při návrhu 

konstrukce uvažovat [10].  

 

Obr. 28 Křížem lepené lamelové dřevo (CLT) [10] 

 

7.3 Výroba lamelových lepených konstrukcí 

V rámci bakalářské práce proběhla odborná stáž ve firmě INGENIA Dřevostavby, která 

se specializuje na návrh, výrobu a montáž lepených lamelových konstrukcí a dřevěných 

příhradových konstrukcí. Absolvování odborné praxe mi umožnilo hlubší pochopení dané 

problematiky než by mi umožnilo řešení problémů pouze v teoretické rovině. Výroba 

lepeného lamelové dřeva se dá popsat v následujících a na sebe navazujících krocích.  

a) Prvním krokem je sušení dřevěných lamel na vlhkost, která je očekávaná po realizaci 

v konstrukci a která je v souladu s možnostmi použití lepidla. 

b) Druhým krokem je vizuální nebo strojové třídění dřeva. 
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c) Následuje opracování lepených ploch, které se provádí ostrými nástroji tak, aby 

nedošlo k poškození lepené plochy. Tento úkon se provádí bezprostředně před 

lepením, aby nedošlo k zaprášení podkladu pro lepení (obr. 29). 

 

Obr. 29 Pohled na výrobní halu (vpravo stroj na třízení dřeva) 

d) Následně se provádí míchání a nanášení lepidla, které se řídí vlastnostmi použitého 

lepidla. 

e) Poté se provede lisování za tlaku 3 – 5 N/mm
2
, tak aby lamely byly v kontaktu, dokud 

lepidlo nedosáhne předepsané pevnosti (obr. 30). Použité lepidlo má v technickém 

listě uvedenou požadovanou dobu lisování. 

 

Obr. 30 Lisování konstrukčního prvku z lepeného lamelového dřeva 
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f) Poté se prvek dopraví do prostoru, kde lepidlo dostatečně vytvrdne (obr. 31). Doba 

vytvrzování je závislá na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu a její přibližná hodnota 

je uvedená v technickém listu lepidla. 

 

Obr. 31 Vytvrzování lepidla 

g) Po vytvrzení se upravují boční plochy a prvek se ořeže do požadovaných rozměrů 

(obr. 32). 

 

Obr. 32 Úprava do požadovaných rozměrů (vlevo některé používané nástroje na úpravu, 

vpravo prvek určený k upravení) 

h) Finální činností je balení a logistika. 
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8. Experimentální stanovení pevnostních charakteristik lepeného spoje 

Praktická část bakalářské práce je zaměřena na experimentální stanovení smykových 

pevnostních charakteristik dřevěných lepených spojů v závislosti na vstupních klimatických 

podmínkách a vlhkosti dřevěné náhrady. 

V souvislosti s výše zmíněným záměrem a jeho praktickým využitím byla vybrána dřevěná 

konstrukce krovu budovy fary v obci Mostkovice pro provedení stavebně technického 

průzkumu (obr. 33). Obec Mostkovice se nachází v okrese Prostějov, který je součástí 

Olomouckého kraje. Samotná stavba je umístěna přibližně ve středu obce na ulici 

Prostějovská. Na základě získaných dat z průzkumu konstrukce je poté přikročeno 

k posouzení vhodnosti aplikace lepeného spoje při sanacích dřevěných konstrukcí. 

 

Obr. 33 Poloha obce Mostkovice (vlevo) a umístění stavby v obci (vpravo) 

 

8.1 Předběžný průzkum 

Předběžný průzkum objektu byl proveden v říjnu roku 2013. Tento průzkum byl realizován 

v rozsahu stejných náležitostí, jak jsou popsány v teoretické části bakalářské práce (viz 

kapitola 5.2). Při tomto průzkumu byly nejvíce využity vizuální a hmatové metody 

v kombinaci s jednoduchými pomůckami (šroubovák, metr, baterka, fotoaparát). 

Studium dokumentace a dalších údajů 

Projektová dokumentace stavby v jakékoliv formě se nedochovala. Proto bylo třeba přistoupit 

ke sběru informací konzultacemi s lidmi využívající tento objekt. Při utváření obrazu 

o historii stavby mi byla velice nápomocna místní správkyně fary. Díky její dlouholeté funkci 
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zdejší správkyně, jsem se dozvěděl, že stavba pravděpodobně pochází z 30. let minulého 

století a minimálně za uplynulých padesát let nebyla nijak poškozena mimořádnými událostmi 

(např. požárem), ale mimo to nebyla ani konstrukce krovu žádným způsobem udržována. Tato 

tvrzení potvrdil i následně vyhotovený podrobný průzkum. 

Předběžná prohlídka 

Jak už bylo zmíněno, objekt fary se nachází v Mostkovicích na ulici Prostějovská. Jedná 

se o dvoupatrový nepodsklepený objekt s neobytnou půdou a sedlovou střechou. Při pohledu 

na průčelí stavby, si lze všimnout zvýšené vlhkosti v podobě map na omítce zhruba do výšky 

1 m (obr. 34). Vlhkost nezpůsobuje pouze kapilární elevace, ale jedná se i o zásluhu 

odstřikující vody od pochůzí plochy. Dle charakteru stavby, břizolitové omítce a vlhkostních 

map lze soudit, že se jedná o objekt zděný. 

 

Obr. 34 Průčelí fary s viditelnými vlhkostními mapami 

Tato domněnka byla potvrzena při vstupu do objektu, kde právě probíhaly stavební úpravy 

spočívající v oklepání vlhkých omítek a pracích na nových podlahách. Právě na zdivu 

s oklepanými omítkami šla vidět polokřížová vazba z cihel plných pálených. Do půdního 

prostoru vede cesta po schodišti mírného sklonu s povrchovou úpravou tvořenou dubovými 

fošnami. 

Vstup na půdu je 2 metry pod úrovní podlahy, kterou tvoří fošny přibité na vazné trámy. 

V této části vede pozednice, která je v délce 3 metry nepodepřená (obr. 35). Zhruba 
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v polovině rozpětí prochází trhlina zarostlým sukem v dolní oblasti tažených vláknech 

dřevěného trámu. 

 

Obr. 35 Trhlina vedoucí přes zarostlý suk v oblasti spodních tažených vláken 

 Po vstupu na dřevěné fošny tvořící podlahu lze rozeznat konstrukční systém krovu – jedná 

se o vaznicový krov, který je řešen jako stojatá stolice (obr. 36). Pohled na plné vazby 

odhaluje závažné poškození vzpěrných trámů a pat sloupků, které jsou napadeny 

dřevokazným hmyzem. 

 

Obr. 36 Pohled na konstrukci krovu 
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Dále si lze všimnou v rozích objektu, úžlabí střechy a místy i v ploše střechy zatékání 

srážkové vody, které vede k degradaci dřevěných prvků patrně hnědou hnilobou. V oblasti 

pozednice u průčelí budovy došlo vlivem tohoto poškození k úplné degradaci materiálu 

a rozpadu pozednice ve dví (obr. 37). Nastala tak situace, kdy tři vazné trámy ztratily 

podepření touto degradovanou pozednicí. 

 

Obr. 37 Degradace pozednice vlivem zatékání srážkové vody 

 U vstupu na půdu se pak v plné vazbě nachází hnědou hnilobou degradovaná krokev (K1), 

jež byla pouze provizorně zpevněna příložkováním dřevěnou fošnou, ale nijak nebylo 

zabráněno šíření biologického napadení (obr. 38). 

 

Obr. 38 Degradovaná krokev (K1) v plné vazbě krovu 
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 Z nápisů na krokvích dominuje datum 11. 11. 1935, které pravděpodobně souvisí s realizací 

konstrukce krovu (obr. 39). V omítce je pak vyryto datum 6. 10. 1965 související s opravou 

krovu. Podle zabarvení, struktury dřeva a složení okolních lesů, lze pak usuzovat, že krov 

je vyroben ze smrkového dřeva. 

 

Obr. 39 Nápis na vzpěrném trámu s datem realizace 

Předběžné ověření 

Předběžná prohlídka odhalila kritická místa krovu. Pro praktické využití aplikace lepených 

spojů se podrobný průzkum zaměřil hlavně na výše zmíněnou degradovanou krokev (K1). Pro 

budoucí využití konstrukce je ovšem potřeba se zaměřit také na porušenou pozednici, zatékání 

do konstrukce přes střešní plášť a stanovit rozsah poškození dřevěných prvků dřevokazným 

hmyzem a hnilobou. 

Okamžitá opatření a další doporučení 

Pro další bezpečné užívání stavby je třeba neprodleně přistoupit k podepření porušené 

pozednice. Předběžný průzkum prokázal řadu nebezpečných a nevyhovujících detailů 

konstrukce (např. netěsnosti střešní krytiny, absence pojistné hydroizolační folie). 

K napravení těchto poruch je třeba provést důkladný podrobný průzkum pro sběr podrobných 

dat, na jejichž základě se dá provést vyhodnocení stavu konstrukce a návrhy sanačních 

opatření.  
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8.2 Podrobný průzkum 

Podrobný průzkum byl proveden v shodných náležitostech, jak byly popsány v kapitole 5.3. 

V listopadu roku 2013 došlo k zaměření krovu, na jehož základě se vyhotovil výkres krovu. 

Tento výkres slouží jako podklad pro vytyčení kritických míst, kde se budou provádět 

semidestruktivní zkoušky. Důležitou části výkresu není jen půdorys, ale i řez krovem. 

Na základě příčného řezu krovu se poté vyhotoví statický model konstrukce ve studentské 

verzi programu SCIA Engineer, sloužící pro posouzení vhodnosti aplikace lepených spojů 

pro upevnění dřevěné náhrady při sanaci této dřevěné konstrukce. 

Podrobná prohlídka a zkoušky materiálů 

Současně se zaměřováním konstrukce probíhal podrobný průzkum konstrukce. Tato prohlídka 

odhalila další vady a poruchy, které byly při předběžném průzkumu přehlédnuty. 

K nejvýznamnějším zjištěním patří porucha související s poškozenou pozednicí, která svým 

poklesem způsobila částečnou destrukci klenby, na kterou dolehla (obr. 40). 

 

Obr. 40 Částečná destrukce zděné klenby vlivem poklesu porušené pozednice 

 U průčelí budovy si pak lze všimnout u plné vazby, kterou podpírala pozednice postupně 

degradovaná hnilobou až do úplného zničení (viz obr. 37), že došlo při poklesu vazného 

trámu k vysmeknutí čepu dřevěné vzpěry z kleštiny (obr. 41). 
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Obr. 41 Vysmeknutí čepu vzpěrného trámu z kleštiny 

Mezi nejčastěji vyskytované vady, které vytvářejí vhodné podmínky k degradaci hnilobou, 

patří četné zatékání srážkové vody přes střešní plášť (obr. 42). Toto zatékání je způsobeno 

nekvalitním provedením střešního pláště, který je složen pouze z latí a plechové střešní 

krytiny, která disponuje četnými netěsnostmi a vadami, vzniklými již při realizaci. 

 

Obr. 42 Vliv zatékání srážkové vody 

Mezi nově objevené významné poruchy vzniklé činností zatékání srážkové vody, patři 

degradace hnědou hnilobou pozednic v místě styku s krokvemi (obr. 43). Na některých 

místech pokročila degradace tak daleko, že způsobila pokles krokve. 
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Obr. 43 Pokles krokve (vpravo) vlivem degradace dřevěné pozednice hnědou hnilobou 

Na celé konstrukci krovu je na první pohled patrné napadení dřevokazným hmyzem (obr. 47). 

Podrobnějším studiem výletových otvorů, jež mají tvar kruhu o průměru 2 mm, se dá 

usuzovat, že se pravděpodobně jedná o v našich podmínkách často vyskytovaného červotoče 

proužkovaného (obr. 44). Na vytipovaných místech došlo k odkrytí poškozených částí 

dřevěných trámů pozérkami, ale tento zásah neodkryl žádný aktivní dřevokazný hmyz, larvy 

či vajíčka. 

 

Obr. 44 Výletové otvory 

Po vyhotovení výkresu (výkres č. 1) a vytyčení kritických míst, na které se podrobný 

průzkum zaměřil, bylo přistoupeno k diagnostickým měřením. Podrobný průzkum včetně 

1 cm 
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zkoušek proběhl v lednu roku 2014 a použilo se při něm dvou semidestruktivních a jedné 

destruktivní zkoušky. Použity byly zkoušky zjištění pevnost povrchových vrstev pomocí 

Pilodynu, dále pevnosti dřeva v celém profilu zjištěná pomocí odporové mikrovrtačky 

Resistograph a destruktivní odběr vzorku z části konstrukce pro laboratorní test pevnosti. 

Nedílnou součástí bylo monitorování okolní teploty prostředí a vlhkosti zkoušených 

dřevěných trámů pomocí vlhkoměru. 

Semidestruktivní zkoušky 

Jedná se o zkoušky, při kterých dochází k lokálnímu porušení konstrukce, ovšem 

za předpokladu, že nebude nijak ovlivněna jejich stabilita a funkčnost. Tyto zkoušky jsou 

obvykle přesnější než nedestruktivní a sondy se dají lehce opravit. 

Semidestruktivní zkouška – Pilodyn 6J Forest 

Přístroj Pilodyn slouží pro stanovení poškození povrchových vrstev dřeva (obr. 45). Zkouška 

funguje na principu proniknutí jehly do dřevěné hmoty zkoušeného trámu. Konstantní energii 

6 J pro proniknutí jehly zajišťuje pružina v těle přístroje. Po proniknutí se odečte naměřená 

hodnota, která se porovnává s hodnotou pro stejnou, ale zdravou dřevinu. Maximální možná 

hloubka průniku jehly je 40 mm. 

 

Obr. 45 Pilodyn 6J Forest 

Semidestruktivní zkouška – Resistograph 

Odporová mikrovrtačka Resistograph (obr. 46) slouží k zjištění poškození dřeva v celém 

průřezovém profilu zkoušeného prvku. 
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Obr. 46 Resistograph IML včetně příslušenství 

Vrták o průměru 1,5 mm vniká za konstantních otáček do zkoumaného trámu a na základě 

odporu dřeviny proti vrtání se zjišťuje poškození dřeva. Poškozené dřevo, například hnilobou, 

vykazuje při vrtání výrazně menší odpor, který se projeví na displeji přístroje (obr. 47). 

 

Obr. 47 Snímaný odpor dřeva pří vrtání na displeji přístroje 

Vyhodnocení výsledku se může provádět například dle tab. 4. 

Tab. 4 Stanovení poškození dřeva pomocí Resistographu [23] 

Vrtací odpor [N·m·s·rad-1] Index poškození 

25 - 100 % Zdravé dřevo 

10 - 25 % Mírně poškozené dřevo 

0 - 10 % Těžce poškozené dřevo 

V případě této bakalářské práce se ovšem přistoupilo k vyhodnocení pevnosti dřeva pomocí 

RM faktorů a upřesňující zkoušky v pevnosti v prostém tlaku rovnoběžně s vlákny malých 

bezvadých těles z odebraných vzorků. 
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Destruktivní zkouška – odběr vzorku z konstrukce 

Jako upřesňující zkouška pro stanovení pevnosti dřeva podél vláken malých bezvadých těles 

tvořící konstrukci krovu, bylo přistoupeno k odběru vzorku přímo z konstrukce. Odběr 

proběhl v místě porušení pozednice (viz obr. 37). Trám rozměrů 185 x 160 mm byl odzkoušen 

Resistographem v obou směrech kolmých na vlákna dřeviny. Nejbližší okolí vrtu bylo 

rozděleno na pásy o šířce 30 mm (obr. 48), z kterých se vyhotovily zkušební vzorky 

o rozměrech 20 x 20 x 30 mm. Dle normy ČSN EN 384 je zkoušení malých bezvadých těles 

povoleno pouze pro listnaté dřeviny. Pro účely upřesňující zkoušky k nedestruktivní zkoušce 

pevnosti pomocí mikrovrtačky Resistographem lze ovšem odebrat pouze menší množství 

materiálu Z tohoto důvodu bude i pro jehličnatou dřevinu použito malých bezvadých těles. 

 

Obr. 48 Odebraný vzorek z konstrukce 

Tyto vzorky byly dále zkoušeny pro pevnost v prostém tlaku rovnoběžně s vlákny malých 

bezvadých vzorků (obr. 49). Místo odběru vzorku je vyznačeno ve výkresu č. 1. Vlhkost 

vzorku při odběru činila 13,4 %, před průběhem zkoušení se vzorek ustálil na vlhkosti 10,6 %. 

                     

Obr. 49 Zkouška v prostém tlaku zkušebních vzorků     Obr. 50 Porušení zkušebního tělesa usmyknutím 
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Ze statistického vyhodnocení naměřených veličin pevnosti, se poté stanoví pevnost dřeva 

v N · mm
-2

 dle normy ČSN EN 1990, výsledky naměřených veličin jsou v příloze č. 1. 

8.3 Vyhodnocení výsledků 

Výsledky stanovení poškození povrchových vrstev pomocí semidestruktivní zkoušky 

přístrojem Pilodyn 6J Forest je zobrazeno v tabulce v příloze. Porovnání poškození prvků 

je provedeno průměrným zabodnutím jehly do zdravého smrkového dřevo, které činilo 

12 mm. Nejvíce poškozenými konstrukčními prvky jsou vzpěry, kdy některé hodnoty vpichu 

dosahovaly až 40 mm, průměrně 24 mm. Sloupky dosahovaly hodnot vpichu jehly průměrně 

okolo 17 mm. Nejméně poškozenou částí co se týká hodnocení povrchových vrstev, 

jsou krokve. Hodnota vpichu zde dosahuje průměrně 15 mm. Vzhledem ke skutečnosti, 

že tato zkouška byla provedena pouze na vytypovaných viditelně nejvíce poškozených 

místech a proměnlivých charakteristikách zabudovaného dřeva do konstrukce v čase 

je důležité brát na zřetel, že tato zkouška je pouze orientační. Výsledky měření jsou uvedeny 

v příloze č. 2, vlhkost zkoušených prvků je uvedena ve výkresu č. 1. 

Semidestruktivní zkouška pomocí přístroje Resistograph byla provedena za teploty okolního 

vzduchu -2 C°. Tato zkouška byla provedena na stanovených místech, kde odchází 

k největšímu namáhání ohybovými momenty v rozsahu měření pro každou plnou vazbu. 

Z technických důvodů, kterým byla omezená délka vrtání na 200 mm, nemohlo dojít 

k provedení sondy do vazných trámů, jelikož výška trámu činí 350 mm na které je ještě 

umístěna podlaha z dřevěných fošen o tloušťce 50 mm. Dalším důvodem byla přístupnost 

měření pouze ze strany dřevěné podlahy, protože spodní část trámu je umístěna 

v bezprostřední blízkosti stropu a nelze tak z této strany provést sondu ve stejném směru vrtu 

jako by byla vedená ze shora. Naměřené výsledky přístrojem Resistograph jsou uvedeny 

v příloze č. 3. 

Pro každou sondu byl stanoven RM faktor, celkem se jedná o 57 sond. RM faktor vyjadřuje 

poměr plochy grafu naměřeného odporu vrtání ke hloubce vrtu. Tato definice se dá vyjádřit 

vztahem (2) dle [18]: 

RM = 
  

 
 

 
 (2) 

, kde: A – plocha grafu odporu vrtání Resistographu 

 h – délka vrtu 
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Cílem bakalářské práce je ověřit možnost využití lepeného spoje pro upevnění dřevěné 

náhrady při sanaci dřevěných konstrukcí. Pro tento účel byla vybrána krokev K1 (obr. 38). 

Graf odporu vrtání při zkoušení nedegradované částí krokve je uveden na obr. 51. Znázorňuje 

odpor dřeva při vnikání vrtáku resistographu, délku vrtu a RM faktor stanoven pro tuto sondu.  

 

Obr. 51 Odpor vrtání krokve K1 s uvedenou hodnotou RM faktoru 

Na grafu lze vidět například v úseku od 20 mm do 80 mm tzv. zuby. Tyto zuby nejsou vadou 

dřeva, ale znázorňují letokruhy. Tyto zuby jsou složeny z jarního a letního přírůstku dřeva, 

kdy jarní dřevo bývá obvykle řidší a v grafu se projeví jako snížený odpor při vrtání. 

Anomálie v úseku 80 – 110 mm pravděpodobně též nevyjadřuje zásadní vadu dřeva, 

ale zřejmě se jedná jen o výsušné trhliny uprostřed průřezu trámu. Stanovené hodnoty RM 

faktorů jsou uvedeny v příloze č. 4. 

Poslední částí týkající se průzkumu byl odběr vzorků, který sloužil k upřesňující zkoušce, 

na jejímž základě lze získat převodní součinitel pro stanovení přibližné pevnosti dřeva 

na zkoumaném krovu v rámci bakalářské práce. Naměřené výsledky pevnosti byly 

zprůměrovány a jejich průměrná pevnost činí 41,06 MPa se směrodatnou odchylkou 

8,15 MPa a variačním koeficientem 0,198. Ze získaných výsledků se pak přistoupilo 

k vyjádření součinitele α v MPa ze vztahu (3): 

                                           (3) 

Jednoduchou úpravou pak získáme vyjádření součinitele α (4): 
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 α = 
                 

                  
 = 

     

        
 = 0,018 MPa (4) 

, kde:                      – průměrná pevnost získaná upřesňující destruktivní zkouškou [MPa] 

                     – průměrná hodnota RM faktorů 

Průměrná hodnota naměřených RM faktorů činí 1271,726 a po přenásobením součinitelem α 

získáme pevnost dřeva                  = 22,89 MPa . Hodnoty menší než je průměr dosahuje 

61% měření, jedná se o krokve umístěné na stejné polovině jako posuzovaná krokev K1, 

všechny vzpěry a část sloupků. Nejmenší hodnotu RM faktoru dosáhla sonda č. 39, která byla 

provedena u krokve (viz obr. 38). Přepočtená pevnost pomocí součinitele α činí 

                 = 11,32 MPa. Hodnoty RM faktorů a umístění zkoušených prvků lze vidět na 

výkrese č. 2 a v příloze. 

Na základě provedeného stavebně technického průzkumu je doporučeno k přikročení:  

 podepření porušení pozednice (viz obr.); 

 opravě netěsností konstrukce (ideálně změna skladby střešní konstrukce vložením 

pojistné hydroizolační fólie); 

 výměně poškozených částí dřevěných prvků, např. shnilé části pozednice (viz obr.); 

 dodatečné chemické ochraně, např. nátěr, postřik. 

 

8.4 Zkoušení lepených spojů 

Zkouška lepených spojů ve smyku proběhla v souladu s náležitostmi, které stanovuje norma 

ČSN EN 14080. 

 

Teoretické vstupy 

Rozměry zkušebních těles 

Pro měření bylo použito smrkového, modřínového, bukového a dubového dřeva se vzorky 

tvaru krychle s hranou a = 40 mm. Předmětem zkoušky bylo lepení v závislosti na různých 

třídách prostředí určených normou ČSN EN 335 při vytvrzování a dotvrzování lepených spár 

stáhnutých (S) a nestáhnutých (N). Počet kusů jednotlivých vzorků je zobrazen v tab. 5. 
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Bukové dřevo, bylo odzkoušeno oproti ostatním dřevinám v menším množství, jelikož buk 

není ve stavebnictví příliš využíván pro konstrukční účely. 

Tab. 5 Rozdělení počtu zkušebních vzorků 

  Počet ks v jedné sadě 

 Druh 

dřeva 

Rozměry 

[mm] 

1. třída 

S 

1. třída 

N 

2. třída 

S 

2. třída 

N 

3. třída 

S 

3. třída 

N 

Kusů v 6 

sadách 

Smrk 40x40x40 12 12 12 12 12 12 72 

Modřín 40x40x40 12 12 12 12 12 12 72 

Dub 40x40x40 12 12 12 12 12 12 72 

Buk 40x40x40 8 8 8 8 8 8 48 

    

     

Ks 

celkem 264 

Stanovení vlhkosti řeziva - vlhkoměr 

 U klimatizovaných vzorků se změří jejich vlhkost kalibrovaným elektrickým odporovým 

vlhkoměrem dle ČSN EN 13183-2 následujícím postupem: 

 elektrický odporový vlhkoměr se před měřením seřídí podle druhu a teploty dřeva; 

 měření se provádí ve směru vláken; 

 elektrody se zarazí do plochy vzorku nejméně 0,3 násobku šířky a 0,3 násobku šířky 

vzorku od okraje (obr. 52); 

 výsledek měření se odečte po 2 s až 3 s po zapnutí měřícího okruhu; 

 naměřené výsledky se vyjádří v procentech, zaokrouhleno na nejbližší procento [4].  

 

Obr. 52 Schéma měření odporovým vlhkoměrem [4] 

V případě vzorků připravených pro měření nebylo možno provést měření vlhkosti pomocí 

vlhkoměru z důvodu podmínek měření, které stanovuje norma ČSN EN 13183-2. Tato norma 
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stanovuje minimální vzdálenost 0,3 tloušťky vzorku, což činí 12 mm. Odečteme – li tedy 

minimální vzdálenosti od šířky prvku, dostaneme vzdálenost 16 mm. Vzdálenost hrotů 

vlhkoměru ovšem činí 20 mm, a proto nelze dodržet podmínky stanovené touto normou. 

Pro zjištění vlhkosti bylo tedy nutno použít váhovou metodu. 

Stanovení vlhkosti řeziva – váhová metoda 

Postup stanovení vlhkosti řeziva váhovou metodou stanovuje norma ČSN EN 13183-1. 

Použije se následujícího postupu: 

 zkušební těleso musí mít rozměr ve směru vláken nejméně 20 mm; 

 zkušební těleso se zváží s přesností na 0,01 g; 

 zvážené zkušební těleso se suší při teplotě (103 ± 2) °C, dokud rozdíly hmotnosti 

dvou po sobě jdoucích měření nejsou menší než 0,1 %; 

 zkušební těleso se váží ihned po vyjmutí ze sušárny [3].  

Výsledky se vyjádří dle vztahu (1). 

 w = 
      

  
                   (1) 

Lepení 

K lepení spojů se použije polyuretanové lepidlo na dřevo SOUDAL 66A. K lepení je potřeba 

teplota v rozmezí 5 °C – 35 °C. Postupuje se podle pokynů výrobce následujícím způsobem: 

 povrch se očistí od prachu, mastnot a jiných nečistot; 

 lepidlo se nanáší štětcem nebo jemnou zubovou stěrkou a lepené vzorky se spojí 

nejpozději do 15 - ti minut od nanesení lepidla; 

 lepené díly se ponechají stlačené po dobu 3 hodin a následujících 16 hodin vytvrdit 

Technický list použitého lepidla je uveden v příloze. 

Ke zkoušce se použije trámce slepeného z šesti zkušebních krychlí, které vytvoří pět lepených 

spár (obr. 53). Musí se zajistit, aby lepené plochy byly rovinné a lepené kolmo na směr 

vláken. 
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Obr. 53 Lepený zkušební trámec [5] 

Smyková zkouška lepených spojů 

Vyhotovené slepené trámce se vystaví smykovému zatěžování až do porušení lepené spáry. 

ČSN EN 14080 stanoví postup, zkušební stroj, zkušební přípravek (obr. 54) a vyjádření 

výsledků. Válcová tlačná část zkušebního přípravku musí být samostatně hybná, tak aby 

docházelo k rovnoměrnému rozložení tlaku na plochu. 

 

Obr. 54 Smykový přípravek s osazeným zkušebním hranolem [5] 

Pevnost ve smyku fv [N·mm
-2

] podle ČSN EN 14080 se vypočte s přesností na dvě desetinná 

místa dle vztahu (5). 

      
  

 
      (5) 

, kde:  A - smyková plocha. Pro zkušební hranol A = b · t [mm
2
] 

 k – součinitel: k = 0,78 + 0,0044 · t [-] 
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 fu – hodnota osové síly [N] 

 t – tloušťka [mm] 

Provedení zkoušky 

Řezivo 

Řezivo pro výrobu vzorků bylo získáno ze čtyř druhů dřevin. Konkrétně se jedná o smrk, 

modřín, dub a buk. Toto řezivo bylo uskladněno v podobě dřevěných trámů v laboratorních 

podmínkách po dobu přibližně jednoho roku. Trámy byly nařezány na požadovaný tvar 

krychlí o délce strany a = 40 mm. Po nařezání trámů se každý jednotlivý vzorek zvážil, změřil 

a byl roztřízen podle druhu dřeviny (obr. 55). Celkem se jednalo o 299 vzorků. 

 

Obr. 55 Zvážené, změřené a roztřízené vzorky 

Klimatizace vzorků 

Ke klimatizování stačilo pouze 264 vzorků, a proto proběhl výběr nejvhodnějších vzorků. 

Vzorky, které jevily makroskopické známky vad či poruch, a byly tedy vyřazeny, následně 

byly tyto vzorky vybrány ke zjištění vlhkosti řeziva gravimetrickou metodou, která byla 

popsána v teoretických vstupech pro měření. 

Pro záměr bakalářské práce se určily tři třídy ohrožení dřeva dle normy ČSN EN 335, 

v kterých se budou vzorky klimatizovat a následně lepit. Konkrétně se jedná o tyto třídy: 
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 třída 1 – vlhkost stále pod 20 % (dřevo v interiéru); 

 třída 2 – vlhkost pod 20 %, místy překračuje hranici 20 % (dřevo v krovu); 

 třída 4 – vlhkost stále nad 20 %, ve styku se sladkou vodou či zeminou (dřevo 

v exteriéru) [2].  

Vzorky řeziva tedy byly roztřízeny a podle výše zmíněných kriterií pro třídy ohrožení dřeva 

byly klimatizovány. Vlhkosti pro jednotlivé sady vzorků jsou uvedeny v příloze č. 5. 

Vzorky třídy 1 se ponechaly v prostředí běžných podmínkách interiéru obytné stavby.  

(obr. 58). 

Vzorky 2. třídy byly vloženy do klimakomory (obr. 56). Klimatizace proběhla 

za stálých podmínek 80 % vlhkosti prostředí a teplotě 15 °C. K těmto hodnotám se došlo na 

základě diagramu hygroskopické rovnováhy (obr. 57) a byly stanoveny pro dosáhnutí vlhkosti 

vzorků dřeva zhruba 17 %. Jelikož v klimakomoře často dochází ke kondenzaci vodních par, 

tak toto prostředí odpovídá 2. třídě.  

 

Obr. 56 Klimakomora 
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Obr. 57 Stanovení hodnot vlhkosti prostředí a teploty pomocí diagramu hygroskopické rovnováhy 

Vysvětlivky čar: žlutá – relativní vlhkost vzduchu; zelená – teplota; červená – vlhkost dřeva 

Pro simulování prostředí 4. třídy se použilo uložení vzorků na rošt do nádoby, která na dně 

měla minimální hladinu vody. Kvůli uzavření nádoby a zvýšené okolní teploty docházelo 

k odpařování vody, která se neměla kudy dostat z nádoby. Vzorky byly několikrát denně 

přeskládány, aby se zajistilo jejich rovnoměrné navlhání. 

Vlhkost dřeva 

Po klimatizaci vzorků byla zjištěna jejich vlhkost pomocí gravimetrické metody. K vysušení 

se použila sušárna nastavená na teplotu 103 ± 2 °C a k vážení laboratorní váhy s přesností 

měření na 0,01 g (obr. 58). Vlhkost jednotlivých tříd vzorků je uvedena v příloze. 

 

Obr. 58 Pomůcky k zjištění vlhkosti dřeva (vlevo sušárna, vpravo váhy) 
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Lepení zkušebních trámců 

Lepení vzorků proběhlo následujícím způsobem: 

 1. + 2. třída – vysušené dřevo + dřevo v zabudované konstrukci; 

 2. + 2. třída – dřevo ponecháno v prostředí místa lepení (např. plomby) + dřevo 

                            v zabudované konstrukci; 

 4. + 2. třída – velmi vlhké dřevo z exteriéru + dřevo v zabudované konstrukci. 

Trámce po lepení byly podle (tab. 5) staženy anebo nestaženy a umístěny do klimakomory 

podmínkám prostředí odpovídajícímu 2. třídě ohrožení. Technický list použitého lepidla 

je uveden v příloze č. 6. 

Smyková zkouška lepených spojů 

Po vytvrdnutí lepidla bylo přikročeno ke smykové zkoušce lepených spojů. Výsledky měření 

jsou přehledně uvedeny v příloze. Ke zkoušce byl využit zatěžovací lis upravený 

pro požadavky smykového zařízení (obr. 59). Fakultní laboratoř ovšem nedisponuje úplným 

vybavením pro provádění smykové zkoušky dle normy ČSN EN 14080, a proto musel být 

smykový přípravek upraven pro potřeby proveditelnosti zkoušky. Vlivem absence pohyblivé 

válcové části, která zajišťuje rovnoměrné působení síly po celé ploše smykové spáry, došlo 

při zkoušce také k menšímu ohybovému zatěžování. Naměřené charakteristiky jsou proto 

menších hodnot. Tato skutečnost však zajišťuje, že statický výpočet bude prováděn více 

na straně bezpečné. 

 

Obr. 59 Upravený smykový nástavec 
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Vyhodnocení zkoušky 

U vzorků smrkového dřeva v 1. a 2. třídě, které byly při vytvrzování staženy, což odpovídá 

ideálním podmínkám při sanacích dřevěných konstrukcí, docházelo k porušení smykovým 

zatížení v dřevěné hmotě náhrady. U nestažených vzorků 1. a 2. třídy docházelo k porušení 

ve velké míře v lepené spáře (obr. 60). Mezi zkouškami pro kombinaci 2. + 4. třídy stažených 

i nestažených vzorků, které byly klimatizovány na přibližnou vlhkost dřeva 60 %, nebyl 

pozorován znatelný rozdíl ve způsobu porušení. Polyuretanové lepidlo vlivem vysoké vlhkosti 

pravděpodobně pouze vypěnilo, ale nedošlo k vytvoření dostatečných adhezních sil mezi 

adherenty. Naměřené výsledky jsou uvedeny v tab. 6 a graficky zpracovány formou 

krabicového grafu (obr. 61, 62). U kombinace 2. + 4. třídy některé lepené spoje nevydržely 

ani počáteční zatížení ocelovou destičkou, která nahrazuje pohyblivou válcovou část, a proto 

není výsledek v takovém případě uveden. 

 

Obr. 60 Porušení smrkového dřeva smykovou silou (vlevo ve dřevě, vpravo ve spáře) 

 

Tab. 6 Naměřené hodnoty smykové pevnosti smrkového dřeva v MPa 

smrk stažený                     

2. + 1. třída 3,68 3,80 4,22 2,03 3,17 6,23 4,25 3,06 5,76 3,98 

2. +2. třída 3,47 2,99 1,70 6,60 1,34 6,01 6,42 4,26 1,09 3,15 

2. + 4. třída 0,36 1,31 0,67 0,50 1,28 0,06 0,06 0,60   

smrk nestažený   

2. + 1. třída 2,05 2,08 2,49 1,66 1,92 3,64 2,45 0,93 1,08 1,01 

2. +2. třída 2,29 0,44 1,16 0,85 1,88 1,83 3,03 3,69 2,14 3,53 

2. + 4. třída 1,05 0,41 1,01 0,35 1,01 0,29 1,52 1,25 1,36 1,07 
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Obr. 61 Krabicový graf stažených vzorků smrkového dřeva 

 

 

Obr. 62 Krabicový graf nestažených vzorků smrkového dřeva 
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Vzorky modřínového dřeva stažené i nestažené 1. a 2. třídy jevily rozdíl pouze ve smykové 

únosnosti, která je větší pro vzorky stažené. V obou případech ovšem docházelo k porušení 

v lepené spáře, což se dá přisoudit zvýšenému podílu pryskyřic v modřínovém dřevě, které 

brání dokonalému vytvoření adhezních sil mezi adherenty (obr. 63). Pro stažené i nestažené 

vzorky 4. třídy opět nastala situace, kdy vysoká vlhkost dřevěné náhrady s kombinací 

vysokého podílu pryskyřic jen snížila účinnost vytvoření adhezních sil. Naměřené výsledky 

jsou uvedeny v tab. 7 a graficky zpracovány formou krabicového grafu (obr. 64, 65). 

U kombinace 2. + 4. třídy stažených lepených trámců nevydržela počáteční zatížení ocelovou 

destičkou pouze jedna lepená spára, a proto není výsledek uveden. 

 

Obr. 63 Porušení modřínového dřeva smykovou silou ve spáře (vlevo stažené, vpravo nestažené) 

 

Tab. 7 Naměřené hodnoty smykové pevnosti modřínového dřeva v MPa 

modřín stažený                     

2. + 1. třída 4,96 0,99 1,85 2,61 2,79 0,51 4,71 5,51 0,84 3,23 

2. +2. třída 2,93 2,19 2,41 0,92 0,96 4,48 3,26 0,66 2,79 1,90 

2. + 4. třída 0,87 0,39 0,27 0,65 0,77 1,31 0,38 0,37 1,05   
modřín 
nestažený                     

2. + 1. třída 3,25 1,40 1,00 1,89 1,36 1,12 0,55 0,36 0,15 0,67 

2. +2. třída 1,14 1,77 0,72 0,84 1,10 0,72 1,51 0,78 0,18 0,94 

2. + 4. třída 0,22 0,15 0,42 0,78 0,59 1,62 0,46 1,08 0,36 1,06 
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Obr. 64 Krabicový graf stažených vzorků modřínového dřeva 

 

 

Obr. 65 Krabicový graf nestažených vzorků modřínového dřeva 
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Dubové dřevo dosahovalo uspokojivých výsledků pro 1. a 2. třídu stažených i nestažených 

vzorků. K porušení vždy docházelo ve spáře (obr. 66). Stažené vzorky vykazovaly 

dle čekávání vyšší pevnost ve smyku než nestažené. Problémem byla opět kombinace 

2. + 4. třídy z důvodu již popsaných u smrkového a modřínového dřeva. Naměřené výsledky 

jsou uvedeny v tab. 8 a graficky zpracovány formou krabicového grafu (obr. 67, 68). 

U kombinace 2. + 4. třídy některé lepené spoje nevydržely ani počáteční zatížení ocelovou 

destičkou, která nahrazuje pohyblivou válcovou část, a proto není výsledek v takovém případě 

uveden. 

 

Obr. 66 Porušení dubového dřeva smykovou silou ve spáře (vlevo stažené, vpravo nestažené) 

 

Tab. 8 Naměřené hodnoty smykové pevnosti dubového dřeva v MPa 

dub stažený                     

2. + 1. třída 2,51 1,55 1,87 4,73 5,42 4,46 5,61 2,64 4,23 5,66 

2. +2. třída 3,93 3,85 2,44 1,81 5,70 6,17 3,01 3,92 1,77 3,41 

2. + 4. třída 0,66 1,05 1,17 0,37 0,43 0,06 0,64 0,40     

dub nestažený                     

2. + 1. třída 5,80 6,00 5,37 3,45 2,43 0,85 4,00 2,38 5,18 2,42 

2. +2. třída 3,72 2,25 2,42 1,47 1,06 2,38 1,55 6,25 1,54 5,20 

2. + 4. třída 0,18 0,78 0,65 0,54 0,25 0,18 0,39 0,59     
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Obr. 67 Krabicový graf stažených vzorků dubového dřeva 

 

 

Obr. 68 Krabicový graf nestažených vzorků dubového dřeva 
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Bukové dřevo dosáhlo v měření nejvyšších pevností zejména v 1. a 2. třídě. Opět dle 

očekávání stažené vzorky předčily únosností ve smyku nestažené. K porušení docházelo 

z pravidla ve spáře, ale v případě několika vzorků došlo k porušení i v dřevěné náhradě 

(obr. 69). Vysoká vlhkost dřevěné náhrady 4. třídy se ukázala i u bukového dřeva jako 

nevyhovující v kombinaci s lepením pomocí polyuretanového lepidla. Naměřené výsledky 

jsou uvedeny v tab. 9 a graficky zpracovány formou krabicového grafu (obr. 70, 71). 

U kombinace 2. + 4. třídy nevydržel v obou sadách stažených i nestažených lepených trámců 

počáteční zatížení ocelovou destičkou pouze jedna lepená spára, a proto není výsledek 

v tomto případě uveden. 

 

Obr. 69 Porušení bukového dřeva smykovou silou (vlevo ve dřevě, vpravo ve spáře) 

 

Tab. 9 Naměřené hodnoty smykové pevnosti dubového dřeva v MPa 

buk stažený             

2. + 1. třída 2,52 1,97 5,82 5,29 4,84 5,04 

2. +2. třída 8,02 7,07 1,79 7,86 10,08 10,29 

2 + 4. třída 1,09 0,37 0,81 1,79 0,94   

buk nestažený             

2. + 1. třída 2,70 2,59 1,11 5,43 2,81 2,82 

2. +2. třída 9,51 6,04 5,44 8,98 3,98 4,27 

2 + 4. třída 0,28 0,27 1,26 1,38 1,23   
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Obr. 70 Krabicový graf stažených vzorků bukového dřeva 

 

 

Obr. 71 Krabicový graf nestažených vzorků bukového dřeva 
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Experiment prokázal příznivý vliv stažení lepených prvků při vytvrzování lepidla. Stažené 

zkušební trámce dosahovaly ve všech případech vyšších hodnot než zkoušené spáry trámců 

při vytvrzování nestažených. Práce dále prokázala, že pokud se použije pro materiál náhrady 

dřevo s odpovídající vlhkostí 4. třídě ohrožení a použije se k lepení polyuretanové lepidlo, 

sníží se schopnost vytvoření požadovaných adhezních sil k přenesení smykového napětí. Jako 

dobrá volba se ukázalo pro volbu náhrady použít dřevinu v 1. či 2. třídě ohrožení. 

 

8.5 Použití lepeného spoje při sanaci konstrukce 

Záměrem praktického využití lepeného spoje pro upevnění dřevěných náhrad je navržení 

a posouzení únosnosti takového spoje v reálné konstrukci. Z podkladů získaných při stavebně 

technickém průzkumu je možno zhotovit statický model krovu a využít naměřené hodnoty 

při smykové zkoušce pro porovnání smykových napětí v konstrukci s reálnou únosností 

smykového spoje. Tento model je vypracován ve studentské verzi programu SCIA Engineer. 

Parametry vstupující do výpočtu vychází z geometrie příčného řezu krovu. Výška budovy 

je 12 m. Objekt se nachází ve II. sněhové oblasti a II. větrné oblasti. Střecha spadá 

do kategorie H (střechy nepřístupné s výjimkou běžné údržby a oprav). Celý výpočet 

je proveden v souladu s aktuálně platnými normami (ČSN EN 1990, ČSN EN 1991-1-3, 

ČSN EN 1991-1-4, ČSN EN 1995-1-1). 

Statický model je zatížen podle výpočtu uvedeného v příloze č. 7. Zatěžovaný statický model 

konstrukce je znázorněn na obr. 72. 
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Obr. 72 Statický model konstrukce 

 

Posouzení vhodnosti aplikace lepeného spoje je provedeno pouze pro posuzovanou krokev 

K1. K výpočtu je třeba znát posouvající a normálové síly znázorněné na obr. 73. 

 

Obr. 73 Vykreslení posouvajících a normálových sil 
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Náhrady je výhodné lepit pod úhlem 60° z důvodů zvětšení smykové plochy a zvýšení 

únosnosti ve smyku vyplývajícího z obr. 74. 

 

Obr. 74 Graf znázorňující závislost smykového napětí na úhlu působení síly (převzato 

 a upraveno z [22]) 

 

Mezní stav únosnosti lepeného spoje 

Posudek mezního stavu únosnosti je proveden v souladu s kriteriem spolehlivosti dle [1] 

podle vztahu (6) a souvisejících výpočtů dle [1, 16] : 

 
    

    
 ≤ 1,0         (6) 

, kde:       
 

 
                             – smykové napětí v šikmé spáře 

[MPa] 

   - normálové napětí na ose x [MPa] 

  - normálové napětí na ose y [MPa] 

  – úhel svírající střednice prutu s kolmicí vedenou na šikmou spáru [°] 

    - smykové napětí v rovině xy [MPa] 
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fv,d = kmod ·  
    

  
  - pevnost lepeného spoje ve smyku [MPa] 

      - modifikační součinitel [-] 

      - smyková pevnost spoje [MPa] 

 M - součinitel [-] 

  

Analýza vstupních údajů 

Výpočet uvažuje s maximálními normálovými a posouvajícími silami, které na prutu vznikají, 

zjištěné hodnoty pro dosazení jsou hodnota normálové síly N = 14,36 kN a hodnota 

posouvající síly V = 5,15 kN. Modifikační součinitel      je zvolen pro střednědobé zatížení 

a vlhkost druhé třídy, která odpovídá podmínkám překročení 85 % vlhkosti okolního vzduchu 

jen několik dní v roce a vlhkosti dřeva zpravidla nepřesahující 20%, z toho plyne     = 0,8. 

Charakteristická hodnota smykové pevnosti je stanovená z naměřených výsledků pro sady 

1. + 2. třídy a 2. + 2. třídy pouze stažených zkušebních lepených trámců. Charakteristická 

hodnota je stanovena z počtu 20 vzorků a činí     = 1 MPa. Materiálový součinitel pro dřevo 

nabývá hodnoty  M = 1,3. 

 

Výpočet 

Výpočtovou pevnost získáme po dosazení výše zmíněných vstupních údajů. 

 fv,d = kmod ·  
    

  
 = 0,8 ·  

 

   
 = 0,62 MPa 

Skutečné smykové napětí v šikmé spáře získáme obdobným způsobem, ovšem nejdříve 

je třeba vyjádřit úhel α a normálová a smykové napětí. Úhel α vyplývá z obr. 75 a jeho 

hodnota je 30°. 

 

 

Obr. 75 Odvození hodnoty úhlu α 

Střednice prutu 
.    α 

60° 
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Normálové napětí je v tomto případě pouze ve směru osy x, tedy střednice prutu, jelikož 

se jedná o přímkovou napjatost je normálové napětí    rovno nule. Normálové napětí 

ve směru osy x se vypočte dle vztahu (7): 

    = 
 

 
 [MPa]                                (7) 

, kde: N – normálová síla ve směru osy x [N] 

 A – plocha kolmá na střednici prutu na kterou působí normálové napětí [mm
2
]  

Po dosazení: 

    = 
 

 
 = 

     

     
 = 0,588 MPa 

Dále je třeba zjistit hodnotu smykového napětí v rovině xy. Toto napětí se zjistí dle vztahu 

(8), tento vztah je zjednodušen pro prvek obdélníkového průřezu. 

     = 
 

 
 · 

 

 
 [MPa]                   (8) 

, kde: V – posouvající síla působící v místě spoje [N] 

 A – plocha kolmá na střednici prutu, v jejíž rovině působí smykové napětí [mm
2
] 

Po dosazení: 

     = 
 

 
 · 

 

 
 = 

 

 
 · 

    

     
 = 0,325 MPa   

Po dokončení dílčích výpočtů se přistoupí k výpočtu skutečného smykového napětí 

působícího v šikmé spáře dle vztahu (9): 

       
 

 
                                    (9) 

Po dosazení: 

      
 

 
                                          = 0,09 MPa 

Posudek mezního stavu je proveden dle vztahu (3), který po dosazení pak vypadá následovně: 

    

    
 ≤ 1,0 

    

   
 = 0,09 MPa ≤ 1,0 MPa  VYHOVÍ 
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Z výše uvedeného posouzení je patrné, že lepený spoj je namáhaný z cca 10% své únosnosti. 

Proto se dá na základě uvedeného výpočtu prohlásit, že navrhovaný lepený spoj pro vytvoření 

náhrady při sanaci krokve K1 vyhoví. 

Návrh realizace lepeného spoje 

Jelikož je lepený spoj velice náročný na správné technologické provedení, zejména 

na dostatečné stažení při vytvrzování lepidla, byl v rámci této bakalářské práce zvolen návrh 

na provedení lepeného spoje při sanaci konstrukce. Jako vzorový příklad byla zvolena výše 

posuzovaná krokev K1. 

Lepení je navrženo provádět pod úhlem 60°, čímž se dosáhne minimalizace smykových 

napětí a lepšího praktického provedení spoje. Pro správné vytvoření lepeného spoje je důležité 

dodržet postup uvedený v technickém listu lepidla. Zpravidla se jedná o zbavení nečistot, 

navlhčení lepené spáry, rovnoměrné nanesení lepidla po celé ploše spáry a dodržení 

technologických podmínek doby vytvrzování lepidla. Důležitým aspektem je stažení po celou 

dobu vytvrzování lepidla, přičemž při stažení nesmí dojít k elevaci náhrady, či jinému posunu, 

který by snížil účinnost spoje.   
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9. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo ověření spolehlivosti lepeného spoje pro různé dřeviny, kterým 

je připevněna dřevěná náhrada k sanované konstrukci. Práce se zabývala zjišťováním 

pevnostních charakteristik lepeného spoje v závislosti na různých vstupních podmínkách 

náhrady a modifikaci technologie provádění. Podklady pro posouzení byly získány 

provedením stavebně technického průzkumu na zastřešení objektu fary v obci Mostkovice. 

Dalšími podklady pro posudek byly výsledky laboratorních zkoušek lepených spojů 

na smykovou únosnost a výsledky upřesňujících zkoušek odebraných vzorků z konstrukce, 

které byly podrobeny zkoušce v prostém tlaku rovnoběžně s vlákny. 

Stavebně technický průzkum byl zaměřen na degradační procesy v krovu, mezi tyto činitele 

patří napadení dřevokazným hmyzem (patrně červotoč proužkovaný), hniloba (degradace 

konstrukčních částí) a zatékání dešťové vody přes netěsnosti střešního pláště. 

Pro lepené spoje bakalářská práce prokázala nevhodnost použití řeziva s vlhkostí odpovídající 

4. třídě ohrožení v kombinaci s použitím polyuretanového lepidla pro vytvoření spoje. Jako 

nejvhodnější dřevina pro dosáhnutí nejvyšších smykových pevností se ukázal buk, který 

se ovšem pro konstrukční účely ve stavebnictví téměř nepoužívá. Naopak nejméně vhodnou 

dřevinou byl modřín, zřejmě kvůli vysokému podílu pryskyřic. Lepené spoje byly vytvářeny 

ve dvou sadách jako stažené a nestažené při vytvrzování. Ve všech případech se příznivě 

ukázalo použití stažení slepovaných prvků, díky kterému se dosáhlo vyšší smykové únosnosti 

spoje.   

Z naměřených dat se poté přistoupilo ke zhotovení statického modelu krovu v studentské 

verzi komerčního softwaru SCIA Engineer. Ze zjištěných vnitřních sil se spočítalo smykové 

napětí, které pak bylo porovnáno s výsledky zkoušek lepených spojů. Výpočtem pak byla 

ověřena vhodnost použití pro upevnění náhrady při sanaci dřevěných konstrukcí. 

Poslední část se zabývala realizací takového spoje. Byl představen návrh provedení 

technologie lepení při sanaci dřevěné konstrukce pomocí lepených spojů a jeho zhodnocení. 

Metoda je ovšem náročná na provedení, a proto se předpokládá, že její využití bude pouze 

ve specifických situacích, např. kdy je nutné zabránit kondenzaci na ocelových spojovacích 

prvcích u klasických spojů. 
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